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RISCOS SOCIOAMBIENTAIS E DE SAÚDE: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS 

MORADORES DO ENTORNO DO LIXÃO EM UM MUNICÍPIO SUL BAIANO. 

RESUMO 

O crescimento rápido e desordenado do município de Itacaré-Bahia tem sido 

um agravante para a questão ambiental, em vários aspectos. A geração de 

resíduos sólidos provenientes desta urbanização acelerada levou ao surgimento do 

lixão, localizado nas imediações da área urbana. Nesse contexto, as pessoas que 

moram no seu entorno do lixão, encontram-se vulneráveis e expostas a situações 

de risco, que acabam por alterar a sua qualidade de vida. O presente estudo teve 

como objetivo analisar as representações sociais da população residente no 

entorno do lixão deste município, acerca dos riscos socioambientais e de saúde a 

que estão expostos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória 

que teve como procedimentos e técnicas de coleta de dados a observação direta, 

entrevista semi-estruturada e a análise documental que receberam análise e 

tratamento com base na teoria das representações sociais e na análise de 

conteúdo. Os resultados revelaram que os moradores do entorno do lixão possuem 

representações diferenciadas, ancoradas nas categorias perfil socioeconômico, 

percepção sobre os riscos socioambientais e de saúde, percepção acerca da 

atuação do poder público e políticas reivindicatórias e com o habitus vivenciado por 

cada grupo de moradores abordado, mas, convergem quando se refere a uma 

atuação mais efetiva do poder publico municipal acerca dos riscos socioambientais 

e de saúde a que estão expostos. Espera-se que com o conhecimento das 

representações aqui reproduzidas, seja possível apostar na transformação desta 

realidade que expõe vidas e o meio ambiente à vulnerabilidade e 

concomitantemente auxiliar na implementação de uma gestão e gerenciamento 

mais adequada de resíduos sólidos e rejeitos em nível municipal, que contribua 

com a melhoria da qualidade de vida e a prevenção dos riscos a que estão 

expostos os moradores do entorno do lixão. 

 

 

Palavras-chave: Saúde ambiental. Resíduos sólidos.  Políticas Públicas. 



SOCIO-ENVIRONMENTAL AND PUBLIC  HEALTH RISKS : SOCIAL 
REPRESENTATIONS  OF LANDFILL HABITANTS lN  A COUNTRY  OF SOUTH 

BAHIA-BRASIL 

ABSTRACT 

The boomtown of Itacaré-Bahia has been an aggravating factor for the environmental 
issue  in many aspects. The generation of solid waste from this development led to 
the rise of the garbage dump located near the urban area. In this context, people who 
live in the vicinity of the landfill, are vulnerable and exposed to risk situations that end 
up changing their quality of life.This study is justified by the social, environmental and 
health relevance and it is an interdisciplinary research that addresses a problem of 
environmental degradation and public health. From this perspective, this study aimed 
to analyze the social representations of the population living in the vicinity of this city 
dump, about the social and environmental and health risks because if you live in this 
locality. This is a qualitative, descriptive and exploratory study had the procedures 
and techniques of data collection direct observation, semi-structured interviews, 
document analysis and literature review, analysis and who received treatment based 
on theory of social representations and content analysis. The results revealed that 
the landfill surrounding residents have different representations, anchored in the 
socioeconomic profile categories, perception of environmental and health risks, 
perception of the role of government and reivindicatórias policies and habitus 
experienced by each group of residents approached but converge when it comes to a 
more effective performance of the municipal public power about the environmental 
and health risks to which they are exposed. It is expected that with the knowledge of 
the representations reproduced here, you can bet on the transformation of this reality 
that exposes lives and the environment will vulnerability and simultaneously assist in 
the implementation of better management and solid waste management and waste at 
the municipal level, contribute to improving the quality of life and preventing the risks 
they are exposed to the people living around the landfill. 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Enviromental health. Public Politics. Garbage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Esquema de contaminação a partir da disposição do lixo no solo 16 

2. Os três pilares do Desenvolvimento Sustentável 18 

3. Via de acesso de agentes patogênicos ao homem devido á 

disposição inadequada de lixo no ambiente. 

22 

4. Campo de estudo da representação Social. 27 

5. Diferenciação entre o termo risco e desastre. 31 

6. Mapa de localização do município de Itacaré-Bahia. 44 

7. Vista aérea de Itacaré em 1926 45 

8. Mapa de localização do lixão Municipal. 46 

9. Mapa da área estudo inserido na APA Itacaré-Serra Grande. 

10. Representações Comuns e Não comuns 

48 

64 



LISTA DE QUADROS 

1. Vetores e principais enfermidades. 33 

2. Características Socioeconômicas do GMNC 59 

3. Aspectos relacionados ao bairro e moradia do GMNC 60 

4. Características Socioeconômicas do GMC 60 

5. Aspectos relacionados ao bairro e moradia do GMC 61 

6. Categorias, subcategorias e unidades de análise sobre a 

percepção de riscos ambientais dos dois grupos de moradores. 

66 

7. Percepções acerca dos riscos ambientais a partir das unidades de 

análises oriundas das entrevistas com os moradores do entorno do lixão 

pertencente ao GMNC. 

67 

8. Percepções acerca dos riscos ambientais a partir das unidades de 

análises oriundas das entrevistas com os moradores do entorno do lixão 

pertencente ao GMC. 

68 

9. Percepção dos riscos ambientais pelos moradores do entorno do lixão.   68 

10. Categorias dos Riscos Sociais 69 

11. Principais Categorias dos Riscos á Saúde manifestados 70 

12. Riscos á Saúde 71 

13. Percepções sobre os riscos á saúde do GMC 72 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS  

1. Tempo de moradia no entorno do lixão 61 

2. Vantagem /desvantagem de se morar no entorno do lixão 62 

3. Representação Gráfica das percepções ambientais dos moradores 

do entorno do lixão em Itacaré-Ba. 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

NOME SIGLA 

Associação Brasileira de Normas e Técnicas ABNT 

Associação Brasileira de Limpeza Pública e Serviços Especiais ABRELPE 

Área de Preservação Ambiental APA 

Comitê de Ética e Pesquisa CEP 

Conselho Nacional de Pesquisa Complementar CNPq 

Companhia de Desenvolvimento Urbano CONDER 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil DATASUS 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE 

Norma Brasileira de Resíduos NBR 

Organização Mundial de Saúde OMS 

Organização Mundial das Nações Unidas ONU 

Sistema Nacional do Meio Ambiente SINIMA 

Teoria das Representações Sociais TRS 

Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura UNESCO 

Informante-Chave I-C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO 14 

1.1 Objetivos 20 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 21 

2.1. Resíduos sólidos e rejeitos: origem e manejo, a partir do desenvolvimento 

globalizado. 

21 

2.2. Teorias das representações sociais: uma breve discussão 25 

2.3. Riscos socioambientais e de saúde no contexto do lixão e seu entorno. 30 

2.3.1. Percepção de risco 34 

2.4. Governança em saúde ambiental, políticas públicas e a sociedade: a tríade 

para construção do desenvolvimento sustentável. 

37 

3. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 43 

3.1. Estratégia de pesquisa 
46 

3.2. Campo de investigação 46 

3.3. Cenário de investigação 46 

3.4. Sujeitos do estudo 49 

3.5. Fontes de Informação, Procedimentos e Técnicas de Coleta de Dados 51 

4. ANÁLISE DOS DADOS 54 

4.1. TRS: Uma ferramenta para análise dos dados 54 

4.2. Análise de Conteúdo 56 

5. RESULTADOS 59 

5.1. Perfil socioeconômico dos moradores do entorno 59 

5.2 Representações Sociais acerca dos riscos socioambientais e de Saúde 65 

5.3. Representações Sociais acerca das Políticas Públicas e Ações 

Reivindicatórias. 

73 

6. DISCUSSÃO 79 

6.1 Características e perfis dos Grupos: inter-relação com as representações 

sociais dos sujeitos 

80 

6.2. Riscos socioambientais e de saúde: as representações dos moradores do 

entorno. 

83 

6.3 O Habitus: a função de orientação e a função justificadora da TRS e suas 

relações frente à atuação do poder público e as ações reivindicatórias dos 

moradores do entorno. 

86 



14 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 89 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 94 

9. APÊNDICES 102 

 

 

 

 



15 
 

1. INTRODUÇÃO 

O atual estágio de desenvolvimento em que se encontra a sociedade é 

marcado por inúmeros benefícios no âmbito científico e tecnológico. O crescimento 

econômico aliado ás inovações, tem ocasionado mudanças comportamentais nos 

indivíduos, destacando-se um aumento no padrão de consumo, advindo em grande 

parte, das novas tecnologias que foram surgindo ao longo dos anos (SACHS, 2007). 

Tem sido expressivo nas últimas décadas, o crescimento no ramo da indústria 

e no setor de serviços, o que têm proporcionado grandes mudanças e progressos, 

mas também, tem gerado uma sobrecarga no meio ambiente por ocorrer de forma 

não planejada e insustentável. É importante ressaltar, que o crescimento econômico 

que traz o progresso acaba por ocasionar consequências negativas, a exemplo dos 

impactos ambientais que afetam o meio antrópico além do natural (FURTADO, 

1996). 

O Setor da Saúde foi um dos que mais obteve progresso, referentes a 

tratamentos e diagnósticos, que com auxílio das novas ferramentas tecnológicas, 

vêm proporcionando um avanço no desfecho de determinadas doenças, outrora 

consideradas incuráveis. 

Por outro lado no âmbito da Saúde Pública ainda hoje, morre-se de doenças 

de fácil prevenção, decorrentes de deficiências sanitárias, relacionadas em grande 

parte, ás degradações ambientais. Má disposição de lixo nos centros urbanos, falta 

de saneamento básico, contaminação de água potável, são exemplos de 

deficiências sanitárias, que poderiam ser evitadas com uma gestão urbana mais 

efetiva que abordasse de forma intersetorial as áreas de meio ambiente, 

infraestrutura e de saúde pública dos municípios. 

O processo de urbanização acelerado e desordenado nas grandes cidades do 

Brasil contribui para o aumento da geração de resíduos sólidos e rejeitos. Como 

consequência, podemos citar alguns problemas em âmbito sanitário, como: acúmulo 

de lixo, entupimento de bueiros, aumento de roedores e criação de depósitos de 

lixos clandestinos, situações estas, que se transformam em riscos á saúde humana 

e também acabam por degradar o meio ambiente (DUPAS,2006). 

O acúmulo de resíduos sólidos e rejeitos de forma inadequada são 

considerados um grave problema de degradação ambiental e de saúde pública, que 

envolve riscos ao meio ambiente e à saúde da população. O lixão, forma de 
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destinação final de lixo mais comum no Brasil, é um importante exemplo, 

principalmente no que tange as pessoas que trabalham ou vivem no seu entorno, 

situação agravada geralmente pela ausência na implementação das políticas 

públicas voltadas para o problema.  

No município de Itacaré, o processo de desenvolvimento não tem ocorrido de 

maneira diferente. A cidade, que, até meados da década de 1990, apresentava 

características de vila de pescadores, passou por um rápido e desordenado 

crescimento, proveniente em grande parte do turismo e da recente pavimentação da 

estrada que liga a cidade ao município de Ilhéus, um dos principais polos da região 

Sul Baiana. 

Este novo cenário apesar de aquecer a economia local, tem sido um 

considerável agravante para a questão ambiental em alguns aspectos, como o 

aumento abrupto da geração de resíduos sólidos, bem como a destinação final 

destes de forma inadequada. 

Como em outros municípios do país, o poder Executivo local, tem utilizado a 

área do lixão como depósito público de lixo gerado pela população, sem condições 

adequadas de tratamento sanitário. 

Nessa perspectiva, Foranttini (1979, p. 15) traz em seu estudo que o lixo 

doméstico é o grande gerador de problemas sanitários e ambientais impactando de 

forma negativa na qualidade de vida da população, em especial daquelas que vivem 

e moram no entorno do lixão; 

O maior volume do lixo produzido é o doméstico, que é contaminado por 
produtos tóxicos como: solventes, tintas, produtos de limpeza, agrotóxicos e 
do lixo hospitalar que é o agente contaminante de maior risco, que ao serem 
depositados no "lixão" a céu aberto representa um enorme impacto 
ambiental ao solo, água e ar de uma microrregião, provocando mal cheiro, 
afetando a qualidade dos mananciais de água (lagoas, rios, lençol freático), 
plantação e lavoura enfim diminuindo a qualidade de vida da população. 

A Figura 1, a seguir, apresenta o esquema de contaminação do solo a partir 

da deposição inadequada do lixo doméstico e o seu impacto no meio ambiente e 

qualidade de vida da população. 
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Figura 1-Esquema de contaminação a partir da disposição do lixo no solo. 
Fonte: http://www.geotch.limpo 

Tendo como substrato este contexto, torna-se importante a análise e 

compreensão desta problemática que envolve o lixão, relacionando os aspectos 

ambientais aos de saúde pública. 

A inter-relação entre saúde e ambiente de uma população está inserida em 

um campo de conhecimento, referido como “Saúde Ambiental” ou “Saúde e 

Ambiente”, que incorpora todos os elementos e fatores que potencialmente afetam 

estas duas áreas, incluindo entre outros, desde a exposição a fatores específicos 

como substâncias químicas, elementos biológicos ou situações que possam interferir 

no estado psíquico do indivíduo, até aqueles relacionados com aspectos negativos 

do desenvolvimento social e econômico dos países (OMS, 1995). 

O “lixo’’ por ser considerado uma escória, envolve ainda, uma gama de 

sentimentos negativos para os sujeitos que vivem ou trabalham diretamente ou 

próximos aos resíduos ou rejeitos. Dentre eles podemos citar a exclusão, a 

vulnerabilidade e o preconceito. Esses aspectos reforçam o estigma, o abandono do 

poder público, a exclusão social a estes grupos populacionais que residem próximo 

ao lixão. Corroborando com essa questão Reis (2003, p.15) refere que tal situação 

http://www.geotch.limpo/
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se sustenta pela omissão das autoridades públicas, o que coloca em risco a saúde e 

a segurança de uma comunidade vulnerável. 

A vulnerabilidade e a exposição a riscos são experiências que produzem 

ruptura com a noção instituída de ordem legítima de vida, sendo passíveis de 

transfiguração, além do efeito negativo, sobre o imaginário social e a produção da 

subjetividade, afetando a promoção da saúde e a qualidade de vida de uma 

população. 

Neste contexto, o estudo das representações dos sujeitos envolvidos neste 

âmbito é bastante relevante para o conhecimento dos reais problemas enfrentados 

por comunidades que vivam nesta situação. Inúmeras pesquisas têm sido 

realizadas, envolvendo os catadores de lixo em âmbito nacional. Contudo no 

presente estudo, pretendeu-se trazer outra abordagem a problemática do lixão, 

relacionando-o com as categorias de representação, acerca dos riscos 

socioambientais e de saúde, advindos do lixão, através da visão e percepção dos 

moradores que residem no seu entorno, por estes serem os sujeitos mais expostos 

aos riscos e desconfortos provenientes desta forma de degradação ambiental. 

Nesta perspectiva optou-se pela utilização da Teoria das Representações 

Sociais para embasamento teórico deste estudo, por se tratar de uma teoria que tem 

como denominador comum à característica de abordar coletivamente o 

conhecimento baseado em crenças, imagens, metáforas e símbolos num grupo ou 

comunidade (WOLFANG, 2000). 

A pesquisa atual aprofundou-se a partir de um trabalho inicialmente 

executado pela autora, quando, como enfermeira sanitarista, gerenciava uma 

Unidade de Saúde no Bairro da Marambaia neste município, onde se localiza o lixão. 

Ao longo do trabalho executado na comunidade foram surgindo inquietações e 

preocupações frente à problemática do lixão instalado nesta localidade, assim como 

foi sendo produzido o desejo de poder de algum modo contribuir com a sua solução 

desta problemática. Ademais, os moradores, principalmente os que residiam no 

entorno do depósito de lixo reclamavam, constantemente, do desconforto de viver 

próximo ao mesmo, o que foi despertando na autora a necessidade de adentrar 

neste viés e corroborar de alguma forma com a resolução ou minimização deste 

problema que envolve questões ambientais, de saúde e sociais. 

Refletir acerca desta questão a instigou a tal ponto que levou a mesma a 

adotar como objeto de estudo a percepção dos moradores do entorno sobre os 
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riscos advindos do lixão. Ao ingressar no Mestrado em Desenvolvimento Regional e 

Meio Ambiente-UESC e acumular conhecimentos principalmente na área de Saúde 

Ambiental, foi percebida a importância de se caracterizar a representação dos 

moradores sobre o lixão, com o propósito de que o resultado deste estudo possa 

auxiliar na implementação de políticas públicas sustentáveis em nível municipal, uma 

vez que a proteção ambiental e a progressão social são pilares do Desenvolvimento 

Sustentável (SACHS, 2007). 

 

 

Figura 2: Os três pilares do Desenvolvimento Sustentável. 

Fonte: Pereira, 2009 

Nessa direção, esta investigação poderá, ainda, contribuir com estudos sobre 

o desenvolvimento sustentável e na diminuição da exposição a riscos que a 

população está submetida em seu cotidiano de vida, podendo ainda, servir como 

base para subsidiar projetos de gestão socioambiental e de saúde no entorno do 

lixão do município em estudo e de outras localidades. 

Diante do exposto, este estudo tem como objeto, a análise das 

representações sociais da comunidade residente no entorno do lixão, acerca 

dos riscos socioambientais e de saúde provenientes da degradação ambiental. 

Trata-se de uma investigação interdisciplinar, que se justifica pela sua relevância 

social, ambiental e de saúde por abordar uma problemática de degradação 

ambiental e os riscos socioambientais e de saúde que a envolvem, sobre a ótica dos 

sujeitos participantes do estudo. 
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Ademais, irá contribuir significativamente com a produção do conhecimento, 

subsidiando informações sobre aspectos pouco investigados no município, 

corroborando com a formulação e implementação de políticas públicas locais e com 

o plano municipal de limpeza urbana. 

Vale ressaltar, que a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da 

Bahia-CONDER (BAHIA, 1998) em seu último relatório, sinalizou a inexistência de 

informações relacionadas á saúde das pessoas que residem no entorno do lixão 

neste município. 

Tendo por base estas reflexões, a presente investigação pretende responder 

a seguinte questão: De que modo os moradores residentes no entorno do lixão, 

representam socialmente os riscos socioambientais e de saúde a que estão 

expostos pelo fato de residirem próximo ao mesmo no município de Itacaré-

Ba? 

A partir desse questionamento outros foram sendo produzidos 

subjacentemente, a saber: Em que medida os moradores representam socialmente a 

problemática de saúde e socioambiental a qual estão envolvidos? Como 

caracterizam o fato de viver no entorno dos lixões a partir da vulnerabilidade e riscos 

que envolvem esta forma de degradação ambiental? Qual tem sido a prática do 

poder público diante desta problemática, a partir das representações dos sujeitos do 

estudo? Qual o perfil social/econômico e político-reivindicatório destes moradores 

diante dessa situação? 

Para orientação do plano desta investigação foi formulado o seguinte 

pressuposto: os residentes do entorno do lixão em Itacaré-Bahia representam 

negativamente o fato de viverem expostos a riscos no entorno do lixão, problemática 

esta agravada pela ausência do poder público municipal na formulação e execução 

de políticas públicas voltadas para esta população e do baixo perfil político 

reivindicatório destes sujeitos. 
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1.1. OBJETIVOS: 

1.1 .1. Objetivo Geral 

Analisar as representações sociais da população residente no entorno do lixão a céu 

aberto, do município de Itacaré-Bahia. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Traçar o perfil socioeconômico da população que reside no entorno do lixão 

no município; 

  Compreender as representações sociais da população que reside no entorno 

do lixão acerca dos riscos socioambientais e de saúde a que estão expostos; 

 Identificar a existência de políticas públicas e ações reivindicatórias voltadas 

para o enfrentamento dos riscos a partir das representações destes sujeitos; 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Resíduos Sólidos e Rejeitos: origem e manejo, a partir do desenvolvimento 

globalizado. 

A sociedade, desde a Revolução Industrial, tem passado por grandes 

mudanças, principalmente nas áreas de produção, tecnologia e ambiente. Fatores 

econômicos, crescimento desorganizado, urbanização acelerada, o aumento rápido 

e sem planejamento de populações, são uns dos fatores que acarretam o aumento 

no volume do lixo em âmbito urbano (SACHS, 2007).  

Ainda segundo este autor, na era moderna e globalizada existe um profundo 

desperdício de bens duráveis, não duráveis e alimentos, tornando, o lixo cada vez 

mais volumoso (p.317). Tal situação ocasiona um grave problema ambiental e de 

saúde pública, além da má utilização dos recursos naturais e mudanças de 

costumes e padrões sociais. 

Reis (2003) considera que o aumento de resíduos, advém da produção 

tecnológica e do mundo contemporâneo e que devido às novas necessidades da 

sociedade, tem se produzido mais do que a natureza tem condições de absorver, 

aumentando desta forma a poluição do meio ambiente, principalmente no que diz 

respeito à destinação final do lixo. Resíduos e rejeitos precisam ser destinados de 

forma adequada e previamente planejada, para que se evitem degradações 

ambientais e possíveis riscos que venham surgir a partir destas. 

O lixão tem sido a forma de aterro mais utilizada para destinação de lixo nas 

principais cidades brasileiras; 

Caracteriza-se pela disposição de resíduos orgânicos e inorgânicos de 
forma desordenada e sem compactação. São locais com acondicionamento 
inadequado de lixo, tornando-se propícios a atração de animais que acabam 
por se constituírem vetores de diversas patologias (REIS, 2003, p.44). 

 
É, ainda, responsável pela poluição do ar, através da emissão de gases 

tóxicos ao ambiente e ao homem, e por manter suspensas partículas na atmosfera, 

provenientes da ocorrência de queimadas. O solo, as águas superficiais e 

subterrâneas são componentes da biota, que acabam contaminados por esta 

disposição inadequada de lixo, podendo deixar em situação de risco pessoas que 

venham a utilizar destes recursos naturais contaminados (BRASIL, 2010). 
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Serão apresentadas a seguir as vias de acesso e fontes de transmissão dos 

agentes causadores de doenças ao homem em função da inadequação da 

disposição do lixo no ambiente. 

 

Figura 3: Vias de acesso de agentes patogênicos ao homem devido á 
disposição inadequada de lixo no ambiente. 
Fonte: Lima (2003) 

O lixo popularmente chamado de resíduo sólido possui certo valor econômico 

e pode ser reciclado ou reaproveitado. Os rejeitos, entretanto, não podem ser 

reciclados ou reutilizados. Santos (2007, p.23), define em seu estudo que; 

Os resíduos sólidos, comumente chamados de lixo, contêm uma parcela de 
cada material que chega do interior de residências, empresas, 
estabelecimentos, entre outros, e um amplo espectro de organismos 
patogênicos, além de numerosos elementos tóxicos que igualmente 
representam risco para a saúde humana e as condições ambientais. 

  

Na atualidade observa-se que o lixo aparece como um dos mais complicados 

e graves problemas de gestão urbana. O manejo e a destinação final do lixo gerado 

pela sociedade, na maioria dos centros urbanos das cidades brasileiras, têm refletido 

uma gestão mal planejada, através do acondicionamento de resíduos e rejeitos em 

depósitos de lixo a céu aberto, sem as mínimas precauções (MOTA, 2003). 

No Brasil, são produzidos todos os anos cerca de 83 milhões de 

toneladas de lixo, dos quais apenas 40,5% têm destinação adequada, destes 36% 

para aterros sanitários, 3% para compostagem, 1% reciclado por separação manual 

e 0,4% para incineração. (MANCINI et al, 2007 p.8, grifo do autor). 

De acordo com o levantamento feito pela Associação Brasileira de Empresas 

de Limpeza Pública e Resíduos Especiais- (ABRELPE), a média de lixo gerado por 

pessoa no país foi de 378 quilos por ano. Do total de resíduos produzidos, 42,4%, ou 
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22,9 milhões de toneladas/ano, não receberam destinação adequada, sendo 

destinados em lixões a céu aberto (ABRELPE, 2010, p.23). 

Para um melhor gerenciamento de resíduos no país foi elaborada, entre 

outros instrumentos, uma normatização a partir da classificação dos resíduos para 

auxiliar na gestão da destinação final dos mesmos.  

Nessa direção, a Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) criou a 

Norma Brasileira de Resíduos Sólidos – Classificação (NBR 10004), com o intuito de 

subsidiar dados para o gerenciamento de resíduos. Esta Norma, além de definir os 

ítens considerados como resíduos, preconiza os critérios de classificação destes de 

acordo com suas características. 

Para a ABNT,  

Resíduos sólidos são resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que 
resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 
comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta 
definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 
aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, 
bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o 
seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam 
para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor 
tecnologia disponível (ABNT, 2004, p.1). 

Esta considera ainda, alguns resíduos como periculosos, pelos riscos que 

esses causam ao meio ambiente, em função de suas propriedades físicas, químicas 

ou infectocontagiosas. São considerados um risco à saúde pública, por aumentar os 

indicadores de morbimortalidade e de incidência de doenças, podendo ser 

classificados da seguinte forma: 

Resíduos classe I – Perigosos (Aqueles que apresentam periculosidade, 
risco à saúde pública ou risco ao meio ambiente, ou uma das características 
de: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade); 
Resíduos classe II A – Não inertes (Aqueles que não se enquadram nas 
classificações de resíduos classe I – Perigosos ou de resíduos classe II B –
Inertes. Os resíduos classe II A – Não Inertes podem ter propriedades, tais 
como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água); 
Resíduos classe II B – Inertes (Quaisquer resíduos que não tiverem 
nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos 
padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, 
dureza e sabor. A partir da normatização dos resíduos, bem como de sua 
classificação, têm-se um importante instrumento norteador quando se trata 
de gerenciamento dos mesmos). (ABNT, 2004, p.45.) 

Corroborando com a norma técnica instituída pela ABNT, em 2010 foi 

promulgada a lei 12.305, que regulamentou no Brasil a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, com o objetivo de reformular as diretrizes nacionais em relação às 

ações que envolvem os resíduos sólidos e rejeitos. 
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Esta preconiza que as formas de aterro na modalidade de lixão a céu aberto, 

sejam substituídas e extintas até o ano  de 2014, em todo o território nacional, ou 

que ao menos sejam apresentadas propostas, por parte dos gestores, para 

enfrentamento do problema. 

Propõe ainda, a substituição dos mesmos, preferencialmente por aterros 

sanitários, ou aterros controlados para municípios de até 50.000 habitantes, já que 

estes aterros impactam em menor grau o meio ambiente, em comparação aos lixões 

(BRASIL, 2010). 

Contudo é importante ressaltar, que os aterros controlados são uma 

modalidade de acondicionamento do lixo, que embora diminuam bastante os 

problemas sanitários em relação à modalidade dos lixões, ao adotarem técnicas do 

recobrimento dos resíduos com terra diariamente, não são muito relevantes para 

resolução de problemas ambientais de maior proporção, uma vez que continuam 

sendo responsáveis pelo comprometimento das águas subterrâneas e superficiais, 

devido a não adoção de medidas como a impermeabilização da base do aterro, e 

tratamento de líquidos percolados pela decomposição do lixo (chorume). A coleta e o 

tratamento do biogás também não ocorrem nesta forma de aterro. No entanto de 

acordo com a PNRS, já seria um avanço, a adequação desta forma de aterro ao 

município caso, já que o mesmo possui aproximadamente 24.000 habitantes (PNRS, 

2010). 

Os aterros sanitários, por sua vez, são considerados mais avançados e 

menos impactantes pela PNRS, pois incorporam avanços tecnológicos da 

Engenharia Sanitária e Ambiental, minimizado bastante, os impactos, quando 

comparados aos sistemas de aterros anteriores. 

Este promove uma disposição final dos resíduos e rejeitos, mais eficiente, 

pois tecnicamente, não permitem a degradação ambiental, já que livra o solo e a 

água, através de técnicas de impermeabilização com mantas sintéticas de alta 

resistência, e tratam o biogás, proporcionando quase que totalmente, a redução no 

comprometimento dos lençóis freáticos e biota (REIS, 2003). 

Outra solução proposta por essa política é a realização de consórcios 

intermunicipais, onde municípios menores enviariam o seu lixo acumulado aos de 

grande porte, para acondicionamento em aterro sanitário (BRASIL, 2010). 

A partir do exposto percebe-se a importância de uma gestão adequada, por 

parte do Estado à destinação final do lixo. Á medida que soluções técnicas ideais 
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vão sendo adotadas, menores são os impactos para a saúde pública da população e 

para o meio ambiente, resultando numa melhoria na qualidade de vida de 

populações e na minimização da degradação ambiental. 

No entanto, operações adequadas de manejo de lixo, por si só não bastam. 

Há necessidade de adoção de políticas públicas voltadas para mudanças nos 

padrões de consumo, incentivos à redução da geração de resíduos, à coleta seletiva 

e à reciclagem, também são importantes ferramentas do processo de gerenciamento 

integrado de resíduos sólidos e seus rejeitos, juntamente com a educação 

ambiental, participação popular e promoção da saúde (REIS, 2001; 2003). 

2.2. Teorias das Representações Sociais: uma breve discussão. 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) tem sido bastante utilizada em 

estudos que envolvem a percepção de grupos populacionais. Tem sido considerada 

bastante efetiva e eficaz na caracterização das percepções acerca de determinado 

assunto ou objeto. Surgiu a partir de ideais revolucionários e de movimentos 

trabalhistas numa dimensão que passou a contemplar novos valores subjetivos e 

novas concepções de compreensão do ser humano no início do século XX 

(JODELET, 1989). 

Émile Durkheim (1858-1917) considerado por muitos o fundador da sociologia 

moderna, foi o primeiro a destacar a TRS, ainda sobre a ótica coletivista, embasado 

na reflexão e no reconhecimento da existência de uma consciência coletiva onde o 

ser humano se tornou sociável a partir do reconhecimento da existência de um grupo 

social (ABRANCHES, 2004, p.27). 

Ainda se referindo ao século XX e suas contribuições com a subjetividade 

humana, outro marco importante foi a correlação dos estudos entre as ciências 

naturais e sociais por Max Weber, que segundo Silva (2006, p.24): ao aplicar o 

método da compreensão aos fatos humanos sociais, Weber, fundamentou uma 

sociologia interpretativa e compreensiva relacionando a ciência humana com a 

natural. 

Vale destacar, que muitos foram os pensadores deste século que através de 

diferentes linhas de pensamento, contribuíram acerca do pensamento 

sociopsicológico tendo como base a teoria das representações coletivas de 

Durkheim. 
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Nos Estados Unidos Wilhelm Wundt (1832-1920), George Herbert Mead 
(1863-1931), na França, Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939) e, na Rússia, Lev 
Semenovich Vygotsky (1896-1934).E também Sigmund Freud, o pai da 
psicanálise, e de Carl Jung (FREY, 2000,p.34). 

Após a segunda Guerra Mundial, surgiram idealizadores com contribuições 

importantes para a sociologia e a TRS, tal como Kurt Lewine, Serge Moscovici que 

foram destaque neste campo do conhecimento (FREY, 2000). 

Serge Moscovici se destacou no aprofundamento das representações sociais 

coletivas, ora proposta por Durkheim, e ao longo de quarenta anos desenvolveu o 

estudo sobre as TRS, sendo sua obra propulsora, publicada em 1961; La 

Psychanalyse: Son Image et Son Public (ABRANCHES,2004). 

Esta obra deixou clara a ideia do autor, em relacionar a TRS ao campo da 

psicologia, ainda que sob a vertente social, se diferenciando desta forma, do 

pensamento inicial de Durkheim, que a relacionou ao campo da sociologia. 

Ele desenvolveu seu estudo criticando pressupostos positivistas e 

funcionalistas das demais teorias que não davam conta de explicar a realidade em 

outras dimensões (OLIVEIRA; WERBA, 2003, p. 18). 

Por outro lado Kuhn (2006, p.13) constata que ao longo de mais de 50 anos 

esta teoria se encontrou nas discussões científicas e continua na turbulência de 

transição paradigmática e só sendo difundida e de certa forma dissociada a partir de 

1980. 

Recentemente tornou-se consenso entre diversos autores a relevância desta 

teoria, por privilegiar o conhecimento da subjetividade de um grupo através dos 

significados que os mesmos constroem ao longo da vida, sobre determinado 

assunto. Ela consiste em um conjunto de conceitos e atribuições, que os sujeitos 

apreendem sobre sua vida cotidiana, contribuindo na orientação de planejamento 

práticos de ações que sejam voltados a alguma comunidade, tendo como ponto de 

partida os posicionamentos dos sujeitos. (MOSCOVICI, 2003). 

Nessa direção Jodelet (2001, p. 22), afirma que as representações sociais 

são uma forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado com um 

objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade. Objetiva 

geralmente, exprimir a representação da relação homem-meio ambiente, a partir dos 

significados que os sujeitos dão a um contexto abordado (BARRETO 2005; CRUZ, 

2006). 
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Figura 4: Esquematização do campo de estudo das Representações Sociais. 
Fonte: Jodelet (1998). 

Ainda sobre esta discussão Sá (1998, p. 07), reitera que a TRS, envolve 

crenças, imagens e símbolos, um conjunto de conceitos que surgem da vida 

cotidiana e que são compartilhados socialmente por um grupo, incidindo sobre suas 

condutas e atitudes. 

Retomando a Moscovici (2003), este afirma que o processo de construção da 

TRS, se dá por meio da ancoragem e da objetivação. Sendo a ancoragem o 

processo de compreensão de novas informações a respeito de um conteúdo 

cognitivo-emocional preexistente, e a objetivação a transformação de um conceito 

abstrato em algo tangível. 

Sugere, ainda, que é necessário entender sempre, como o pensamento 

individual se enraíza no social e como um e outro se modificam mutuamente, se 

familiarizando com algo que antes não era familiar, uma vez que a finalidade das 

representações sociais é tornar familiar algo não-familiar, ou a própria não 

familiaridade (MOSCOVICI, 2005, p.54). 

Em seus estudos destaca também, que a função central das RS´s é ancorar 

os sujeitos no mundo, permitindo que se possa dar sentido à realidade. Dar sentido 

de nós mesmos e que possamos nos movimentar no mundo de forma mais ou 

menos tranqüila (...) (MOSCOVICI, 2005, p.34; GUARESH e JOVCHELOVITH, 

2002, p.8). 
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Esta função central aparece como interpretação de uma dinâmica em que os 

objetos e eventos são reconhecidos e compreendidos com base no senso comum, a 

partir da comunicação entre indivíduos, criando informações a respeito de 

determinado objeto de estudo (SAWAIA, 1995). 

As representações sociais podem ser classificadas em científicas e de senso 

comum. Ambas significam a circulação de todos os sistemas de classificações, todas 

as imagens e todas as descrições. Neste estudo irá se considerar as percepções a 

partir do senso comum, que os moradores do entorno do lixão, apresentam acerca 

dos riscos socioambientais e de saúde a que estão expostos por viver no seu 

entorno. Essas representações fazem parte do universo consensual, que para 

Arruda (2002, p. 130) é: 

[...] Aquela que se constitui principalmente na conversação informal, na vida 
cotidiana. As Representações Sociais constroem-se mais frequentemente 
na esfera consensual, embora as duas esferas a científica e a de senso 
comum, não sejam totalmente estanques. As sociedades são representadas 
por grupos de iguais, todos podem falar com a mesma competência. A 

Representação Social neste contexto é o senso comum, acessível a todos. 

A realização de estudos embasados nesta Teoria de acordo com Camargo 

(1998) utilizam três formas de abordagem: a dinâmica, a estrutural, e a etnográfica. 

Esta última, menos utilizada, por ser mais complexa e exigir um período de estudo 

extenso. 

Ainda segundo este autor estas formas de abordagens possuem as seguintes 

características: 

 Abordagem Dimensional: iniciada por Moscovici, prioriza o conteúdo 

levando em conta a informação, a atitude e o campo de pesquisa onde 

se articulam as informações e se manifestam as atitudes. 

 Abordagem Estrutural: funciona como interpretação da realidade dos 

comportamentos dos sujeitos envolvidos. Define quatro funções 

(Saber, Identitária, Justificadora e de Orientação). A função do saber 

corresponde à função cognitiva; a Identitária situa os indivíduos no 

mundo e a de Orientação serve como guia para os comportamentos 

humanos; enquanto a Justificadora justifica as ações e atitudes. 

Nesta última forma de abordagem destacada é importante citar o trabalho de 

ABRIC (1998), que a organiza num duplo sistema, central e periférico compondo a 

Teoria do Núcleo Central das Representações Sociais. 
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Abordagem dinâmica: utiliza dois elementos importantes a ancoragem e a 

objetivação. Na ancoragem estão enraizadas as ideias e suas significações, nela se 

confere a utilidade de um objeto por quem o representa. A objetivação por sua vez, 

tem a função de dar materialidade a um objeto abstrato, através da seleção e 

descontextualização do mesmo, formação do núcleo figurativo o tornando natural 

(FERREIRA, 2002). 

No tocante à Teoria das Representações Sociais para realização de estudos 

de grupos ou comunidades, é importante abordar ainda, o conceito de habitus ou 

ethos de posição, com o objetivo de compreender melhor os sistemas de 

identificações coletivas (SOBRINHO, 1998; BARROS, 2014). 

Nesta perspectiva Jodelet (1989) traz em seu estudo que o habitus ou ethos 

de posição é um sistema de identificação coletivo de uma identidade sociocultural ou 

de posição social de um grupo ou de um indivíduo. 

Por outro lado, Bourdier (1989, p.175) afirma que o habitus articula 

dialeticamente o indivíduo e a estrutura social enfatizado pela fenomenologia, 

introduzindo ainda as relações de poder além das relações de sentido.  

Reiterando Guareschi (1996, p. 18) traz em seu estudo outros elementos 

interligados ao conceito desta Teoria: 

1) é um conceito dinâmico e explicativo, tanto da realidade social, como 
física e cultural, possui uma dimensão histórica e transformadora; 2) reúnem 
aspectos culturais, cognitivo e valorativo, isto é, ideológicos;3) estão 
presentes nos meios e nas mentes, isto é, ele se constitui numa realidade 
presente nos objetos e nos sujeitos; é um conceito relacional, e por isso 
mesmo social. 

Nessa perspectiva, esta teoria é entendida como um conteúdo cognitivo, 

avaliativo, afetivo e simbólico a respeito de um fenômeno social relevante, pois trata 

da produção dos saberes sociais, centrando-se na análise da construção e 

transformação do conhecimento em âmbito social (MOSCOVICI, 1998). 

Este estudo irá investigar as representações sociais a partir das percepções 

dos moradores do entorno do lixão acerca dos riscos socioambientais e de saúde 

provenientes do mesmo, o lixão aparece como um fenômeno socioambiental 

relevante, onde a partir deste, serão abordados conceitos e conteúdos simbólicos, 

bem como questões e inquietações. 

Pesquisas ainda são escassas no que tange as representações sociais de 

moradores no entorno dos lixões. A literatura científica aborda bastante a questão 

dos catadores de lixo e suas representações, mas não tem sido prática comum, 
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estudos que envolvam comunidade circunvizinha aos lixões, o que o torna 

extremamente interessante e relevante, já que os lixões passam a fazer parte do 

cotidiano destas comunidades e certamente simbolizam e representam algo para 

estes sujeitos. 

A aplicação e utilização das Representações Sociais como referencial teórico 

no campo da pesquisa em saúde ambiental bem como no ramo das ciências 

ambientais, têm favorecido a identificação de conhecimentos peculiares a objetos de 

estudos nestas áreas especificamente, os quais têm contribuído para a 

compreensão e estruturação do senso comum, de comportamentos e de ações 

relativa ao processo e interação homem-meio ambiente (MOSCOVICI, 2004). 

2.3. Riscos socioambientais e de saúde no contexto do lixão e seu entorno. 

No Brasil, um aspecto bastante abordado nos últimos anos em diversas 

pesquisas, são os riscos e a vulnerabilidade que envolve a questão dos resíduos 

sólidos e rejeitos, devido à destinação final inadequada dos mesmos. Por ser um 

país, em que, a maioria das suas cidades não possui destinação adequada destes 

resíduos,  

Estudos que abordem a associação entre manejo inadequado de resíduos 
sólidos urbanos e o aumento de eventos mórbidos, para uma melhor 
implementação de soluções que venham a interferir positivamente na 
qualidade de vida, através da promoção da saúde, principalmente em 
populações expostas e vulneráveis, são considerados de extrema 
importância (OPAS, 2004, p.3, grifo nosso) 

O termo risco, muito utilizado em pesquisas que envolvem degradações 

ambientais, pode ser aplicado à exposição de comunidades frente a uma dada 

situação que prejudique a sobrevivência da mesma. Pode ser vinculado também a 

áreas ou territórios em que exista a probabilidade, suscetibilidade, vulnerabilidade ou 

impacto na vida das pessoas (CARMO, 2005). 

Conceituando este termo em seu estudo, Amaro (2005, p.7), afirma que o 

risco é, pois, função da natureza do perigo, acessibilidade ou via de contato, 

potencial de exposição, características da população exposta, probabilidade de 

ocorrência e magnitude das consequências. 
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Figura 5- Diferenciação entre o termo risco e desastre. 
Fonte: ACSERALD (2004) 

Adentrando ao conceito de risco ambiental, Veyret e Meschinet (2007, p. 63), 

trazem em seu estudo esta importante contribuição do termo risco, a qual será 

utilizada neste estudo. Afirmam que os riscos ambientais resultam da associação 

entre os riscos naturais e os riscos decorrentes de processos naturais agravados 

pela atividade humana e pela ocupação do território.  

Outra definição importante a ser abordada no contexto da presente pesquisa 

é a de risco como um objeto social, principalmente, quando uma comunidade ou 

indivíduo específico são atingidos, vivenciam ou sofrem a partir de um risco natural, 

dependendo ou não de suas ações diretas podendo ocasionar uma grande 

interferência na qualidade de vida da população, que se inter-relaciona num mesmo 

território (SISINNO, 2002). 

Na perspectiva da saúde, o enfoque ecossistêmico versa sobre a relação 

homem – ambiente citando principalmente a interferência antrópica que prejudica o 

ambiente natural e consequentemente põe em risco a Saúde Humana. Nesta 

abordagem o desenvolvimento não aparece apenas direcionado ao Setor da 

Economia e sim muito mais relacionado à qualidade de vida das pessoas, sendo 

esta uma definição qualitativa e muito importante. 

Este enfoque entre outros aspectos trata do uso desmedido dos recursos 

naturais e nas graves consequências à saúde pública. Ademais aborda o processo 

saúde-doença sobre a égide das situações de riscos tradicionais (contaminação de 

água e do solo, transmissão de doenças através dos vetores, entre outros) e quanto 

ao de riscos modernos (mudanças climáticas, poluição do ar, o uso de agrotóxicos, 
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manejo inadequado do lixo, entre outros). Sobre esta perspectiva e compreendendo 

a saúde-doença como um processo coletivo;  

Tal enfoque indica a necessidade de recuperar o sentido do lugar como o 
espaço organizado para a análise e intervenção, buscando identificar, em 
cada situação específica, as relações entre as condições de saúde e seus 
determinantes culturais, sociais e ambientais, dentro de ecossistemas 
modificados pela intervenção humana. (Minayo, 2002: 181-82). 

Mattos (2006 apud SANTOS, 2007), ainda neste contexto, alerta, que os 

graves impactos, ocasionados ao solo e ao ar, a partir da emissão dos metais 

pesados, advindos do chorume, acabam por afetar a saúde humana. A toxicidade 

deste implica em grave degradação ambiental, pois são encontradas concentrações 

elevadas de metais pesados (mercúrio, cromo, manganês e zinco), altamente 

nocivos à saúde humana, podem afetar comunidades que venham utilizar de água 

ou solo contaminado pelo mesmo. 

A contaminação das águas próximas aos lixões aparece como problema de 

grande relevância, sendo bastante preocupante em relação à saúde pública, já que 

a contaminação das águas pode levar a graves doenças virais e bacterianas, para 

quem as utiliza (SANTOS,2007). 

Ainda no âmbito da saúde pública, Rouquayrol (1986, p.87), reitera o 

problema da transmissão de patologias por meio de vetores; A existência de animais 

no entorno de lixões, geralmente, em busca de alimentos, tornam-se vetores de 

doenças, já que este ambiente oferece condições favoráveis a proliferação de 

diversas patologias. 

O quadro a seguir apresenta as principais enfermidades ocasionadas e seus 

respectivos vetores. 

 

Quadro 1: Vetores e principais enfermidades 
Fonte: FUNASA (2001). 
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A poluição atmosférica é outro agravante, que gera grande risco populações 

que morem nas adjacências do lixão, tornando a situação ainda mais grave; 

Moradores residentes nas proximidades de várias áreas de disposição de 
resíduos perigosos apresentavam mais incidência de sintomas respiratórios 
(respiração ofegante, tosse, resfriados persistentes etc.), problemas 
cardíacos e casos de anemia, em comparação com um grupo controle, 
situado mais afastado desses locais. (ACURIO ET AL,1997; 
SANTOS,2007,P.26) 

A partir de estudos anteriores, tal como foi citado acima, foram traçados, sete 

principais problemas de saúde associados às substâncias presentes nos locais de 

disposição de resíduos perigosos: doenças sanitárias, anomalias imunológicas e 

genéticas, câncer, danos ao aparelho reprodutor, afecções do aparelho respiratório, 

deficiências hepáticas e renais, bem como problemas neurológicos. 

Considerando estes resultados, torna-se necessário um olhar diferenciado 

para as pessoas que se relacionam de alguma forma com lixões, no que se refere à 

saúde dos mesmos. É imprescindível que políticas públicas sejam voltadas para 

suprir as vulnerabilidades deste grupo populacional. 

Em se tratando de vulnerabilidade, esta é entendida como suscetibilidade 

ou predisposição intrínseca de um elemento ou sistema ser afetado gravemente. É o 

fator interno do risco’’, dado que essa situação depende da atividade humana. 

(OPAS, 2004, p 32, grifo do autor). 

A degradação ambiental, os desastres naturais e o empobrecimento da 

população estão intimamente ligados com o termo, como concorda Amaro (2005, 

p.32); 

A vulnerabilidade é a predisposição ou suscetibilidade física, política, 
econômica, ou social, que tem uma comunidade ser afetada ou sofrer 
danos, resultantes da degradação ambiental ou social, em caso de um 
fenômeno desestabilizador de origem natural ou antrópica. 

Ainda se referindo à questão da vulnerabilidade humana, é preciso, para um 

melhor entendimento, destacar as tipologias decorrentes deste termo. Na literatura 

revisada, o conceito de vulnerabilidade aparece com diferentes abordagens, a saber: 

vulnerabilidade institucional, corporativa, cultural, social, ambiental e socioambiental 

(AMARO, 2005). 

Neste estudo, a definição de vulnerabilidade socioambiental, é a que melhor 

retrata e incorpora o caso em estudo; 

Ela aborda a soma dos indicadores descritos dos processos sociais e 
ambientais, formando uma coexistência de aspectos que se sobrepõe entre 
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grupos populacionais e a fragilidade ambiental e seus rebatimentos para a 
biota e aspectos sociais. (KASPERSON & TURNER, 2001, p.19). 

Percebe-se neste contexto, que vulnerabilidade e risco, são conceitos que 

permitem associar os fatores do mundo natural e social e são elementos essenciais 

para a avaliação e análise de riscos, perigos, impactos e danos aos quais os grupos 

populacionais estão submetidos, avaliando a suscetibilidade à determinada 

exposição, e a possibilidade de implementação de medidas que minimizem a 

perturbação do estresse causado. O conhecimento do problema a partir da 

percepção dos sujeitos envolvidos na problemática torna-se imprescindível para um 

melhor planejamento de ações nessa direção. 

2.3.1. Percepção de risco; 

Estudos sobre percepção vêm ganhando importância como uma das 

ferramentas fundamentais para a execução de políticas públicas que contribuam 

para melhoria da qualidade do ambiente e de vida da população. Visto que o 

comportamento humano tem grande influência na manutenção da qualidade de vida 

de um território (SEWEL, 1978 apud MACEDO, 2000), entende-se que, 

compreender a percepção dos sujeitos envolvidos neste estudo torna-se fator 

imprescindível para se conhecer juízos de valor e atitudes que orientam ações sobre 

o ambiente. 

A percepção, segundo Tuan,  

é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos, como a atividade 
proposital, na qual certos fenômenos são claramente registrados, enquanto 
outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados. Muito do que 
percebemos tem valor para nós, para a sobrevivência biológica, e para 

propiciar algumas satisfações que estão enraizadas na cultura (TUAN, 
1980, p.05). 

Este autor afirma ainda que o mundo é percebido pelos humanos pelo uso de 

todos os seus sentidos. Assim, a percepção é uma espécie de leitura de mundo, na 

qual os sentidos perceptivos regem a produção cognitiva de cada um. 

Sabe-se que os estudos de percepção constituem uma importante visão de 

mundo, uma vez que, a investigação e compreensão dos sentimentos, dos valores e 

da subjetividade de atores envolvidos têm um papel fundamental para formação de 

juízos de valor e atitudes que orientam ações, principalmente de execução das 

políticas públicas nestes espaços. 
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A percepção da população sobre os problemas ambientais e de saúde, são 

indispensáveis para um melhor conhecimento dos espaços em estão inseridos. O 

valor atribuído aos territórios, e como as comunidades percebem as condições 

ambientais e de vida no momento histórico em que vivem, são ferramentas 

importantes para a confecção de um diagnóstico situacional e de um futuro 

planejamento (COSTA, 2011). 

A percepção de risco vem sendo muito utilizada em estudos recentes. 

Marandola (2004, p.08) afirma que ela se constitui numa tomada de consciência do 

ambiente pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente em que se está 

inserido, aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo. 

No presente estudo torna-se fundamental representar a compreensão das 

percepções de risco que a comunidade residente no entorno do lixão no município 

possui, para execução de ações que venham contribuir na possível minimização aos 

riscos socioambientais e de saúde a que os sujeitos em estudo estão expostos. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), desde 1973, tem sinalizado a importância do estudo acerca da 

percepção ambiental, para um planejamento ambiental e urbano sistemático. O 

estudo das percepções de indivíduos pode apontar gargalos que não seriam 

detectados se fossem baseadas apenas em pressupostos teóricos (FERREIRA, 

2001). 

A percepção de risco é uma vertente importante para análise desta 

problemática, principalmente em estudos que analisam as consequências 

decorrentes de degradações ambientais. Diversos autores definem percepção de 

risco como: 

A habilidade de interpretar uma situação de potencial dano à saúde ou à 
vida da pessoa, ou de terceiros, baseada em experiências anteriores e sua 
extrapolação para um momento futuro, habilidade esta que varia de uma 
vaga opinião a uma firme convicção (WEIDERMANN, 1993, p. 3; de PERES 
et al , 2005,p.1837). 

Lima (2005, p.26) em seu estudo afirma que os riscos fazem parte da vida e 

do cotidiano das pessoas. A exposição a riscos é uma situação bastante comum nas 

cidades. Há riscos associados à situação familiar, saúde, acidentes pessoais, riscos 

de origem macroeconômica, de origem trabalhista ou ambiental. A gestão de 

resíduos sólidos bem como a destinação final dos mesmos, são fortemente 
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marcadas por exposição a riscos, que podem ser biológicos, físicos e químicos 

(PNRS,2008). 

Assim, o conhecimento da percepção, das representações, dos símbolos e 

mitos que as populações constroem, a partir de determinado contexto, são base 

para compreensão delas para com o meio ambiente. A análise de aspectos 

peculiares a partir da percepção dos sujeitos torna-se peça-chave no planejamento e 

melhor direcionamento de programas direcionados a gestão urbana das cidades 

(DIAS, 1994). 

Para um uso mais adequado da percepção de riscos em pesquisas, torna-se 

importante o conhecimento sobre as diferentes abordagens de percepção de riscos 

existentes na literatura, a saber: psicológica, antropológica ou cultural e sociológica. 

A abordagem psicológica tem o objetivo de conhecer a percepção e a 

aceitação de riscos vinculada às atividades e tecnologias que ofereçam perigo, a 

partir da opinião dos sujeitos. É um método descritivo de aceitabilidade e percepção 

dos riscos, que utiliza a psicologia cognitiva, a partir de escalas psicofísicas pré-

determinadas (MOURA, 2005). 

Já a abordagem antropológica ou cultural está baseada nas crenças de 

determinados grupos sociais. Envolve atributos acerca de valores, mitos, tabus, 

relacionado com instituições sociais, ambiente, justiça, moral e vida em sociedade. A 

percepção de risco neste caso é considerada como um processo social e não 

individual. Caracteriza-se, ainda, por exprimir uma representação de determinado 

grupo social ou população, por isso sua análise nunca pode ser feita individualmente 

e sim a partir da expressão de um grupo (SOARES, 2003). 

No que diz respeito vertente sociológica de que se trata este estudo, esta 

objetiva a expressão de determinado grupo sob um contexto social. Baseia-se na 

identificação dos vários sentidos que os sujeitos dão ou apreenderam durante sua 

vida em sociedade sobre o conceito de risco. 

Faggionato (2002, p.15) reforça que cada indivíduo percebe, reage e 

responde diferentemente frente às ações sobre o meio. As respostas ou 

manifestações são, portanto resultado das percepções, dos processos cognitivos, 

julgamentos e expectativas de cada indivíduo, isto é dos processos de subjetivação 

a que foram submetidos ao longo da vida. Neste estudo a abordagem sociológica 

será priorizada. 
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Nesse sentido, Barboza et al (2009) afirmam que o estudo da percepção é de 

fundamental importância, pois auxilia na caracterização da compreensão de como o 

ser humano vivencia sua inter-relação com o ambiente, suas expectativas, anseios, 

satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas  

De acordo a oferta dos diversos estudos visitados, a representação a partir da 

análise da percepção de sujeitos envolvidos em determinado processo, é bastante 

relevante, pois contribui com o planejamento de ações locais que impactem 

positivamente o cotidiano de determinados grupos populacionais. Nesse contexto é 

que se utilizará neste estudo a ferramenta da representação social, pois a partir 

desta, pretende-se conhecer a percepção que os moradores do entorno do lixão de 

Itacaré-Ba, têm, frente aos possíveis riscos socioambientais e de saúde a que estão 

expostos por morarem no seu entorno com intuito posterior de corroborar a nível 

municipal com a governança em saúde ambiental. 

4. Governança em saúde ambiental, políticas públicas e a sociedade. 

A definição geral do termo governança, quase sempre está implicitamente, 

relacionada ao papel e dever do Estado. Porém Buss et al (2012, p.165), trazem uma 

conceituação diferenciada, onde o termo se associa para além do papel do Estado, 

perpassando pelas instituições bem como todos os atores sociais envolvidos no 

processo, como definido abaixo: 

A governança é o ‘modus operandi’ das políticas governamentais – que 
inclui, dentre outras, questões ligadas ao formato político-institucional do 
processo decisório, a definição do ‘mix’ apropriado de financiamento de 
políticas e ao alcance geral dos programas. [...] O conceito não se restringe, 
contudo, aos aspectos gerenciais e administrativos do Estado, tampouco ao 
funcionamento eficaz do aparelho de Estado. Refere-se a padrões de 
articulação e cooperação entre atores sociais e políticos e arranjos 
institucionais que coordenam e regulam transações dentro e através das 
fronteiras do sistema econômico e social, incluindo-se aí não apenas os 
mecanismos tradicionais de agregação e articulação de interesses, tais 
como os partidos políticos e grupos de pressão, como também redes sociais 
informais, hierarquias e associações de diversos tipos. 

Neste estudo, por ser interdisciplinar, tem sido importante, ao longo do que foi 

descrito, relacionar frequentemente, os setores da Saúde, do Meio Ambiente e o 

Social. Para citar a atuação da governança neste, será necessário, seguir esta 

mesma premissa de raciocínio. Sendo assim, para avaliação e conhecimento da 

governança a partir dos impactos ambientais é preciso, citar a incipiência da 
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intersetorialidade que envolvem estas três organizações abordadas neste estudo, na 

maioria dos municípios em âmbito nacional. 

Em nível municipal geralmente a atuação das Secretarias locais, não tem 

ocorrido de forma intersetorial. As ações são desenvolvidas isoladamente, sem 

comunicação entre os setores, o que tem prejudicado a governança, principalmente 

no que se diz respeito à saúde ambiental, apesar do extenso esforço que já foi 

empreendido de forma global, em encontros, conferências, consideradas históricas, 

a exemplo da Conferência de Estocolmo e a Rio 92. (BUSS et al, 2012; COELHO 

FERREIRA, 2005) 

Outra preocupação muito grande, em se tratando das políticas públicas e sua 

análise, são de as mesmas, terem sido estabelecidas e formuladas para países 

desenvolvidos e estarem sendo utilizados em países em desenvolvimento, como no 

Brasil, por exemplo, sobre os mesmos preceitos, o que na maioria das vezes não 

leva em conta as especificidades regionais, locais, ou territoriais, dificultando a 

execução efetiva de uma política (BACELAR, 2008). 

O território na maioria das vezes não é avaliado a partir de suas 

especificidades, ocasionando a ineficiência de políticas locais. A execução das 

políticas e dos seus respectivos programas a partir de especificidades locais, são 

uma importante ferramenta, na implementação de ações e na avaliação das 

mesmas, e deve ter seu processo analisado juntamente com o conteúdo político, as 

instituições e os atores sociais envolvidos no processo (LEITE et al, 2004). 

Políticas públicas, ações intersetoriais, participação popular, tornam-se 

instrumentos chave na promoção do desenvolvimento do progresso e da 

sustentabilidade. A fragmentação do modus operandi dos setores e do envolvimento 

dos atores é considerando como um gargalo frente a um resultado de uma gestão 

urbana de sucesso que envolva uma melhor regulação socio-sanitária e ambiental 

(BUSS et al, 2012). 

O território, o espaço, sua compreensão e análise nesse contexto, tornam-se 

instrumentos importantes no planejamento de ações para a efetivação de políticas 

públicas. Através deste entendimento, pode-se pôr em prática o planejamento 

estratégico situacional, e partir deste, implementar ações de acordo com 

especificidades regionais e locais. Nestes casos são abordadas as condições 

sociais, de vida, de saúde, as vulnerabilidades e os riscos de acordo com suas inter-

relações espaciais e com o homem, a partir dos territórios (FREY, 2000). 
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O diagnóstico territorial nessa esfera torna-se importante na prevenção e 

minimização de riscos a determinadas populações, caracterizadas por diferentes 

atores sociais. Mudanças sanitárias, ambientais e de cunho social, ações e 

interações nos territórios, percepção da população e a reprodução social 

condicionada ás condições de vida, são importantes fatores que devem ser 

avaliados nos programas de políticas públicas. 

Novos contratos sociais devem ser feitos, na tentativa de melhorar o quadro 

atual de desenvolvimento e governança, baseados em direitos humanos. Se a 

democracia é um direito de todos, torna-se pertinente a participação social para a 

mudança. Neste sentido é necessário um maior nível de empoderamento da 

sociedade civil, na busca de participar na execução de políticas públicas, na sua 

formulação e na sua análise,através de por exemplo,  conselhos municipais 

atuantes.O cidadão possui direitos que deveriam ser seguidos pelo Estado para, 

uma governança mais efetiva. A sociedade civil que também faz parte dos atores 

sociais envolvidos na política deve participar de todo o processo político através da 

execução das ações planejadas. (MIRANDA, 2008) 

O desenvolvimento econômico atual, foca em interesses privados e não no 

bem comum a todos, como o ambiente, saúde e no fator social, por exemplo. Na 

verdade é um modelo de insustentabilidade e iniquidade. 

A detecção precoce de problemas e uma boa gestão urbana, frente á 

exposições perigosas e de riscos a população, pode diminuir significativamente a 

ocorrência de efeitos adversos na qualidade de vida da população. As informações 

obtidas diretamente da comunidade exposta são necessárias, concomitante a uma 

monitorização das ações efetivas, na busca de resoluções adequadas, frente aos 

problemas detectados na fase de planejamento das políticas. (BUSS et al, 2012). 

A questão do bom exercício da governança pelo Estado está intimamente 

relacionada, a participação social e a articulação dos diferentes atores sociais que 

devem estar envolvidos a ponto de acompanharem a execução de programas 

políticos e avaliá-los para que possam ser efetivos. 

É importante ressaltar ainda, sobre a questão da governança que os 

programas das políticas públicas, também necessitam de uma maior articulação 

entre as esferas de governo federal, estadual e municipal, pois existem entraves que 

dificultam a execução de determinados programas devido à desarticulação desses 

atores e/ou instituições. Em âmbito municipal a ausência da intersetorialidade é 
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bastante notável, pois Secretarias de uma mesma prefeitura, por exemplo, atuam de 

forma desarticulada, de forma setorial. Essa falta de comunicação e de ações 

articuladas entre setores impede na maioria das vezes, que uma política pública ou 

um programa de governo seja eficaz e efetivo, já que este é um fator indispensável 

na execução de ações eficazes (MIRANDA, 2008; COELHO FERREIRA, 2005). 

Assim, a territorialização de políticas públicas, da governança e do 

desenvolvimento forma uma tríade, que deve ser analisada e executada de forma 

transdisciplinar e intersetorial, para que se obtenham resultados articulados e 

consequentemente mais efetivos no âmbito das políticas públicas (FREY, 2000). 

Problemas urbanos como o impacto na saúde decorrentes dos processos de 

degradação ambiental, principalmente nas cidades, têm sido apontados como 

entraves na gestão urbana. Altos padrões de consumo já citados, compreendidos 

como propulsores da moderna organização social, são fortes geradores de pressão 

sobre o ambiente, e podem ser tidos como frutos ou como produtores de 

desigualdades e de iniquidades, tanto relacionadas ao acesso aos serviços de 

saúde como à distribuição de riscos. 

Em consonância, os problemas ambientais na cidade, decorrentes da 

urbanização predatória sobre o ecossistema, revelam também a fragilidade das 

políticas públicas de saúde que contemplam a relação com o ambiente. Um 

desenvolvimento não planejado das comunidades se associa, na maioria das vezes, 

com um maior risco à saúde (GRAHAM, CORELLA-BARUD e AVITIA-DIAZ, 2004). 

As questões ambientais dessa forma apresentam-se indissolúveis às práticas 

cotidianas da cidade não devendo ser analisadas de forma fragmentada. O processo 

de produção de uma “cidade ambientalmente saudável” deve contemplar o 

envolvimento de todos os sujeitos envolvidos; gestores, técnicos, moradores, para 

que a visão tradicional deixe de ser somente ideológica ou puramente teórica, e 

obtenha-se um melhor enfrentamento das dinâmicas sócio-urbanas (GOUVEIA, 

1999). 

A detecção precoce e uma boa gestão urbana, frente a exposições perigosas 

e de riscos a população, pode diminuir significativamente a ocorrência de efeitos 

adversos na saúde e na qualidade de vida da população. As informações obtidas 

diretamente da comunidade exposta, são necessárias, concomitante a uma 

monitorização ambiental efetiva, na busca de soluções adequadas, frente a 

exposição de riscos (BERNARD; LAUWERYS, 1986). 
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Frente a estas observações, é sabido, que a qualidade ambiental não vem 

acompanhando o crescimento urbano. A falta de infraestrutura das cidades e 

principalmente a habitacional que garanta a qualidade ambiental, trazem inúmeros 

problemas.  

As favelas, as comunidades expostas a riscos, e outros tipos de habitações 

precárias, se proliferam nas grandes cidades brasileiras, implicando em contingentes 

enormes da população vivendo na maioria das vezes em condições subumanas. 

Vale ressaltar que essas habitações precárias não são mais atributos exclusivos das 

grandes metrópoles. Diversas cidades de médio e até pequeno porte já apresentam 

áreas periféricas com este tipo de assentamento humano’’ (GOUVEIA, 1999). 

O fato de residir em ambientes precários e de viver em situações de riscos e 

vulnerabilidade exige estratégias que promovam a saúde de uma população 

exposta, através de mudanças nas condições de vida, na melhoria dos hábitos, a 

partir de um rastreamento de fatores de risco, que possam ser minimizados, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida destes sujeitos. No que pese ser dever do 

Estado prover as condições mínimas de qualidade de vida, como habitação, saúde e 

educação, devendo ser priorizadas ações neste âmbito. 

A sociedade civil também tem papel importante na promoção da saúde, 

principalmente como agente fiscalizador do Estado, executando ações de 

empoderamento. Neste momento torna-se importante explicitar outro conceito, o de 

biopoder, que atua também no contexto de otimização das cidades, que tem como 

finalidade, a partir das forças do Estado, aumentar a qualidade de vida da 

população, focando a saúde como um problema político (FOUCALT, 1992; RIBEIRO 

et al, 2011). 

No entanto, é importante ressaltar que o cidadão que não possui condições 

objetivas e subjetivas para se proteger sozinho contra determinados riscos, perigos, 

ameaças em sua integridade pessoal, devem ser amparados pelo Estado, mas 

sempre participando socialmente, para obtenção de um resultado efetivo, pois a 

sociedade civil é que é a receptora e exposta aos riscos, conhecendo-os com maior 

profundidade (KOTOW 2007, apud RIBEIRO et al, 2011,p.43). 

É necessário ainda, que o Estado a identifique as prioridades, com base na 

sustentabilidade ecológica, que possibilitem a concretização de espaços urbanos 

saudáveis, que se traduzam em promoção da qualidade de vida e na defesa do 

ambiente. Portanto, o risco causado por uma determinada atividade, deve pautar na 
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tomada de decisões de políticas públicas saudáveis, tendo em vista o bem-estar da 

coletividade. 

A partir deste contexto é que o Ministério da Saúde, tendo como substrato 

estas reflexões e para corroborar com a execução de políticas públicas no âmbito da 

Saúde Ambiental, a partir do ano 2000, criou a Vigilância Ambiental, importante 

ferramenta na implementação destas políticas: 

A vigilância ambiental em saúde se configura como um conjunto de ações 
que proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na 
saúde humana; com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle dos fatores de riscos e das doenças ou agravos 
relacionados à variável ambiental (BRASIL, 2005, p.17).  
 

O trabalho da saúde ambiental local articulado com a sociedade civil constitui 

uma estratégia importante no enfrentamento das vulnerabilidades sociais pelas 

práticas de promoção da saúde que desenvolvem com a participação dos moradores 

locais, conhecendo e (re) construindo sujeitos e espaços sociais. O desenvolvimento 

local integrado e sustentável como política pública, deve ser uma estratégia 

complementar, ás políticas tradicionais implementadas pelo Estado, reduzindo as 

desigualdades sociais como práticas de democratização do espaço público e 

ampliando a cidadania. 

Neste contexto de valorização, que a Vigilância ambiental, prioriza os desafios 

de promover uma melhor qualidade de vida e saúde nas cidades e a oportunidade 

de enfrentar o quadro da exclusão social, sob a perspectiva da equidade 

(GOUVEIA,1999, p.22). 
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3.   TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

3.1. ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, 

de caráter descritivo-exploratório. A pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimentos 

para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos. Envolve 

verdades e interesses locais (GIL, 2010). 

A abordagem qualitativa é muito utilizada nas Ciências Sociais e da Saúde, 

priorizando o universo das percepções, dos discursos, das aspirações, das crenças, 

dos valores e das atitudes, como descreve Minayo (2010, p.8); 

Há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 
pode ser traduzido somente em números. A interpretação dos fenômenos e 
a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa 
qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O 
ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o 
instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus 
dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais 
de abordagem. 

Além de descritiva, esta investigação é também exploratória, por ser realizada 

em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado sobre a 

temática. Expõe características de determinada população ou de determinado 

fenômeno (GIL, 2010). 

Neste estudo, a comunidade alvo será a que reside no entorno do lixão no 

município de Itacaré-Bahia. 

3.2. CAMPO DE INVESTIGAÇÃO 

3.2.1. O município de Itacaré 

A pesquisa foi realizada no município de Itacaré-Bahia que possui uma área 

total de 738 km², entre zona rural e urbana, com uma população de 

aproximadamente 24.318 habitantes. Está localizado a 280 km ao Sul da capital do 

Estado da Bahia, através da BA 001, e a 65 km ao Norte de Ilhéus. Seu litoral faz 

parte da Área de Preservação Ambiental (APA) de Itacaré-Serra Grande, sendo 

esta, de grande importância e relevância ambiental na Região Sul Baiana. Tem 

como atividade econômica mais importante o turismo, seguida pela pesca e serviços 

comerciais (IBGE, 2010). 
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Figura 6: Mapa de Localização do Município de Itacaré. 

Fonte: Melliani (2003) 

3.2.2. Histórico do município 

O início de seu povoamento, data do século XVIII, através do aldeamento 

indígena, sendo batizada pelos índios de Pedra Torta, devido aos seus recortes 

geográficos. A ocupação da vila teve início, às margens do Rio de Contas, onde foi 

erguida uma capela, mais tarde, a Igreja de São Miguel, que deu origem ao novo 

nome do povoamento, Barra de São Miguel, em substituição ao nome dado 

inicialmente pelos índios(MELLIANI,2003) 

Segundo Couto (2011) o Rio de Contas, foi o maior atrativo comercial da 

época com atividades portuárias, de navegação e pesca. Fazendeiros de cacau e 

comerciantes da região passaram a ocupar a vila, e a partir da fundação da Igreja e 

de ocupação da Orla, quando foi iniciado o processo de urbanização. 

Em 27 de janeiro de 1732, o povoado de São Miguel da Barra do Rio das 

Contas, foi elevado à categoria de município, por ordem da Condessa de Resende, 

donatária da capitania de Ilhéus, à qual pertenciam as terras de Itacaré. Em 1963, o 

município passa a ter um distrito denominado de Taboquinhas. 

A cidade foi durante um longo período, responsável pela escoação de toda 

produção cacaueira da região pelo seu porto. Em meados de 1920, sua importância 

portuária começou a decrescer devido à construção do porto de Ilhéus (entre 1920 e 

1926). Porém sua relevância portuária regional se manteve até o final da década de 

1960, quando seu porto foi desativado, em decorrência do assoreamento crescente 

do Rio de Contas nesta localidade (COUTO, 2011). 
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Figura 7: Vista aérea de Itacaré em 1926 
Fonte: www.itacaré.com 

A Crise do cacau nos anos de 1980, juntamente com a diminuição do fluxo 

portuário, fez com que a cidade, passasse por um período de isolamento regional, 

que também se justifica pelo difícil acesso na época à cidade, que só tinha ligação 

por Ubaitaba e Uruçuca, estrada não pavimentada, em péssimas condições de 

tráfego. 

A partir da construção da rodovia BA 001 em 1998, Itacaré iniciou seu 

desenvolvimento turístico, hoje sua maior atividade econômica dentre a pesca, 

extrativismo e comércio. Devido a suas preservadas paisagens naturais, incluindo 

grande parte de Mata Atlântica e suas belas praias, é um dos destinos mais 

procurados no litoral Sul da Bahia (IBGE, 2010) 

O estímulo ao desenvolvimento econômico no ramo do turismo tem 

aumentado a atratividade do local na última década, o que gerou aumento da 

população urbana e êxodo da população rural para a cidade (IBGE, 2000). Os 

processos de crescimento demográfico e êxodo rural foram confirmados no último 

censo realizado em 2010, que aponta duplicação da população urbana nos últimos 

dez anos (IBGE, 2010). 

A paisagem da pequena cidade de Itacaré vem passando por uma intensa 

transição funcional e urbana. Seu crescimento rápido e desordenado tem sido um 

grande agravante para a questão socioambiental em vários aspectos, dentre eles, 

destacam-se: a violência, saneamento básico insuficiente, surgimentos de favelas, 
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ocupação de manguezais e aumento significativo da geração de resíduos sólidos 

provenientes desta urbanização acelerada e desorganizada. 

3.3. CENARIO DA PESQUISA 

3.3.1. APA ITACARÉ-SERRA GRANDE 

A APA Itacaré-Serra Grande delimita-se ao Norte pela foz do Rio de Contas 

(Município de Itacaré); ao sul, pelo rio Sargi (limite entre os Municípios de Uruçuca e 

Ilhéus); a oeste, numa linha equidistante a 6 km da linha de preamar e, a leste, pelo 

Oceano Atlântico - Art 1º do decreto nº 2.186 de 07/06/1993 (Plano de manejo da 

APA Itacaré/Serra Grande, 1998). Foi ampliada em 2004, como pode ser observado 

na figura abaixo (IESB, 2004). 

 

Figura 8: Mapa da área de estudo inserido na APA Itacaré-Serra Grande 

As APA(s) em geral estão inseridas em Unidades de Conservação (UC), 

definidas como um espaço territorial dotadas de recursos ambientais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação, sob-regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção pautadas em lei (BRASIL, 2010). 
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Uma APA é definida como 

Uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada 
de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso 
dos recursos naturais(BRASIL,2000,p.14) 

3.3.2 O BAIRRO MARAMBAIA 

O lixão do município está localizado próximo ao Bairro da Marambaia numa 

área considerada peri-urbana. Em meados dos anos de 1980 iniciou-se a ocupação 

deste bairro por algumas famílias, 32 destas foram cadastradas pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), e assentadas no Projeto de 

Assentamento Marambaia. Atualmente o bairro está passando por um processo de 

urbanização, mas ainda não tem acesso a água tratada em sua totalidade, e não 

possui saneamento básico. Vem também enfrentando problemas relacionados ao 

acesso aos serviços de Saúde Pública, o que tem gerado um aumento na incidência 

de doenças infecto-parasitárias relacionadas às precárias condições de 

saneamento. 

As principais atividades econômicas no bairro são: agricultura, 

comercialização dos produtos rurais, atividades ligadas ao "ecoturismo" local e à 

conservação da mata. Segundo o representante da associação do bairro: 

Existem pequenos comércios (mercearias), oficina mecânica, marcenaria, 

Escola Municipal Primária, Unidade de Saúde, que absorvem mão de obra 

local, ainda que não empregue tantos. A maioria das pessoas que 

constroem também utiliza mão de obra local. Há algumas pessoas que 

lidam ainda com agricultura, outras que trabalham cuidando de algum sítio 

ou fazenda e a maioria trabalham no comércio ou rede hoteleira do 

município. (I-C) 

Foi relatado ainda durante entrevista com informante-chave (I-C) que devido 

às vendas irregulares de terrenos, hoje parte da Marambaia encontra-se devastada 

ambientalmente com algumas nascentes poluídas, considerando o Lixão como 

principal contaminador do meio-ambiente no bairro. 

Em relação ao abastecimento de água, coleta de lixo, tipo de habitação, 

transporte, saúde e educação o mesmo relatou que: 

Há algum tempo atrás, até um ano mais ou menos os moradores da Vila 
utilizavam água de cisternas ou do Poço Artesiano que tem na comunidade. 
Hoje temos o abastecimento público da EMBASA, mas só para a parte 
central do bairro. Existe coleta de lixo, mas, nem sempre é regular. A 
maioria das casas é de alvenaria. Em relação à Saúde, existe um Posto de 
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Atendimento Básico, que no último ano, constatou um aumento no número 
de hipertensos. No Setor da educação, existe uma escola de ensino 
primário. O transporte é bastante precário, a população utiliza serviço de 
moto-taxi, ônibus intermunicipal e táxi que na maioria das vezes faz lotação 
cobrando o preço do ônibus (I-C). 

3.3.3. LOCALIZAÇÃO DO LIXÃO 

No município de Itacaré a destinação final de lixo ocorre num lixão a céu 

aberto. Localiza-se a 5,4 km do centro. O aterro foi implantado há aproximadamente 

quinze anos, numa área de Mata Atlântica, ocasionando o desmatamento, como 

agressão inicial ao meio ambiente. O seu acesso se dá pela BA-654, nos seus 

primeiros quatro quilômetros, daí derivando-se á esquerda numa distancia de 1,4 

quilômetros, parte integrante de uma área de zoneamento agro-florestal e inserido 

numa APA (BAHIA, 1998). 

 

3.3.4 CARACTERIZAÇÃO DO LIXÃO 

O lixão a céu aberto no município começou a ser implantado nesta área na 

década de 1990 (1993-1996), durante a gestão do então prefeito daquele 

quadriênio. Segundo entrevista de morador antigo (I-C), proprietário da área na 

época: 

O prefeito me pediu pra botar aterros ali, madeiras podadas das árvores e 
eu fui deixando porque seria adubo. Com o tempo fui vendo que tava 
botando lixo. Naquela época o acesso era difícil e a gente demorava mais 
de saber as coisas, quando vi o problema, já era tarde. E eu fiquei no 

prejuízo (I-C) 
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Em estudo realizado pela CONDER (1998), o lixão ocupava uma área de 1 

(um) hectare, numa clareira de dez a quinze vezes maior. Atualmente, segundo 

dados dos relatórios técnicos pesquisados, o aterro ocupa uma área de 3 (três) 

hectares. São despejados diariamente aproximadamente 30 (trinta) toneladas por 

dia de lixo, sendo estes domésticos, públicos, domiciliar, exceto os resíduos de 

saúde que são coletados por empresa terceirizada. O lixo é destinado no local, sem 

quaisquer cobertura ou tratamento. Há sinais de combustão, porém não há geração 

de chorume aparentemente, que provavelmente, pode ter percolado através da 

camada de solo superficial de alta permeabilidade.  

Geologicamente, a área está situada sobre os sedimentos Tércio - 

quaternários (TQd), tendo sua superfície coberta por material arenoso, assentado 

em área de baixa vulnerabilidade dos tabuleiros pré-litoraneos. No que diz respeito 

aos solos, a região ocupada se apresenta como uma transição de solos arenosos á 

argilosos, caracterizados por areias quartzosas e latossolos amarelo-vermelho 

distrófico. A vegetação da área ocupada se apresenta de gramínea rala, limitada 

pelo seu perímetro por remanescente de Mata Atlântica em estado avançado, 

encontrando-se sobre a bacia hidrográfica do rio Canoeiro (CONDER, 1998). 

3.4. SUJEITOS DO ESTUDO 

3.4.1. Aspectos Éticos da Investigação 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da UESC, que emitiu parecer consubstanciado favorável à realização da pesquisa 

em 01 de maio de 2014. Foi elaborado um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido em que os sujeitos foram previamente esclarecidos sobre os objetivos 

do estudo, assinando e manifestando espontaneamente a vontade de participar 

desta pesquisa, sendo que este termo também foi assinado pelo pesquisador, com o 

intuito de demonstrar a manutenção do sigilo das informações fornecidas e preservar 

os sujeitos em estudo. 

Ademais se utilizou um termo de anuência dirigido á associação dos 

moradores, com autorização para início do estudo na comunidade alvo. Foi 

esclarecido aos participantes que em qualquer momento da pesquisa podem 

manifestar a vontade em se retirar do estudo e casa haja alguma infração na 

pesquisa serão indenizados (FERREIRA, 2008). Cabe acrescentar que o projeto foi 
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elaborado com base na Resolução n.466/2012 que trata de pesquisas em seres 

humanos 

Nos relatos transcritos, os participantes foram identificados com códigos, de 

modo a lhes assegurar o anonimato. Também foi solicitado aos participantes, 

autorização para fotografias, bem como para gravação das entrevistas verbais 

durante a realização das entrevistas. Os resultados da pesquisa serão divulgados, 

apresentados e disponibilizados aos sujeitos do estudo. 

3.4.2. Definição da Amostra: 

Os participantes do estudo foram selecionados de acordo com os seguintes 

critérios: 

1 ) Para a categoria de informantes-chave; 

 Líderes locais e comunitários; 

 Moradores antigos 

2) Para categoria de moradores do entorno, os sujeitos em estudo foram 

subdividos em dois grupos, para uma melhor apresentação didática dos resultados; 

 Grupo dos Moradores Catadores (GMC);  

 Grupo dos Moradores Não Catadores (GMNC). 

Os critérios de inclusão no estudo para os moradores de modo geral, 

independente do grupo especificado acima foram: 

 Viver e residir no lixão (GMC) ou na principal rua de acesso ao lixão (GMNC);  

 Um representante de cada domicílio; 

 Ser maior de idade, capaz de se exprimir oralmente e de aceitar responder as 

entrevistas e participar da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido (TCLE). 

Os líderes comunitários e locais participaram da pesquisa fornecendo 

informações relevantes sobre surgimento do bairro, características gerais, ocupação 

do mesmo e também indicaram os moradores antigos, bem como aqueles que vivem 

e residem no entorno do lixão. 

Os sujeitos principais da pesquisa foram os moradores do entorno do Lixão, 

que vivem e residem nesta localidade. A maioria dos que residem na principal rua de 

acesso ao lixão foram entrevistados, excetuando-se três residências: dois não 
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quiseram participar e um não se encontrava no domicílio durante a coleta de dados. 

Deste modo as entrevistas foram realizadas com as dez (10) pessoas 

representantes de cada domicílio, ou seja, com o universo quase total dos sujeitos 

do estudo (universo total de 13 famílias), por serem os que vivem e convivem com 

problemática do lixão. As opiniões aqui contidas referentes aos moradores refletem a 

opinião desse universo pesquisado. 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa não se baseia em critérios 

numéricos para garantir a sua representatividade, uma vez que a sua suficiência 

define-se a partir da reincidência das informações, sem que se despreze as 

singularidades, o que permite, conhecer o problema investigado em suas múltiplas 

dimensões. Ademais, quando os dados tornam-se significativamente repetitivos, 

numa pesquisa qualitativa, pode-se considerar a amostra suficiente (LEOPARDI, 

2001; MINAYO, 2010). 

O perfil sócio econômico dos moradores do entorno contemplando o primeiro 

objetivo específico deste estudo foi organizado em gráficos e quadros, para uma 

melhor visualização destas características. Em pesquisas qualitativas tem sido 

prática comum, utilizar-se desta ferramenta para compilação de dados que venham 

representar o universo do estudo. 

3.5. PROCEDIMENTOS OU INSTRUMENTOS DE COLETA 

3.5.1. Pré- teste do instrumento de coleta 

Para elaboração final do instrumento de coleta foram realizadas duas 

entrevistas, como pré-teste, objetivando validar as alternativas mais relevantes para 

cada pergunta, sendo realizado, após a realização do teste, pequeno ajuste no 

instrumento de pesquisa o qual não alterou o seu sentido. 

3.5.2. Instrumentos de coleta de dados da pesquisa em campo 

 Plano de Observação; 

 Formulário sócio - demográfico; 

 Entrevista semi-estruturada. 
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3.5.3. Análise Documental 

Foram utilizados documentos como o plano municipal de limpeza urbana, 

CONDER-1998, atas de reuniões da associação dos moradores referentes ao 

problema, como também, foi consultada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

12.305). Na sequência utilizaram-se fotografias e relatórios da associação 

considerados como documentos em pesquisa e classificados em dois tipos 

principais. 

Os documentos são classificados em dois tipos principais: fontes de 
primeira mão e fontes de segunda mão. Os documentos de primeira mão 
como os que não receberam qualquer tratamento analítico, como: 
documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, contratos, diários, filmes, 
fotografias, gravações etc. Os documentos de segunda mão são os que, de 
alguma forma, já foram analisados, tais como: relatórios de pesquisa, 
relatórios de empresas, tabelas estatísticas. (GIL, 2010, p.26) 

Inicialmente foram levantados aspectos relacionados à implantação do lixão 

nesta localidade e como se deu o processo de ocupação do entorno do lixão. Nesta 

etapa além de entrevistas com os informantes-chave, foram analisadas as atas de 

reuniões da associação e documentos públicos bem como jornais da época. 

Outros dados secundários foram coletados a partir da revisão de literatura, 

através da análise de dados disponíveis em âmbito nacional, dos Sistemas de 

Informação em Saúde do DATASUS, Meio Ambiente- SINIMA e complementados 

com dados do IBGE referentes ao município. Não foram encontrados dados 

secundários, nesses sistemas referentes a esta área específica do estudo, devido 

esta ainda não ser área urbanizada do município. 

3.5.4. Pesquisa de Campo 

A pesquisa de campo consiste na observação de fatos e fenômenos tal como 

ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de 

variáveis que presumimos relevantes, para analisá-los. Tem o objetivo de conseguir 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual procuramos 

uma resposta, ou de uma hipótese, que queiramos comprovar, ou, ainda, descobrir 

novos fenômenos ou as relações entre eles. (GIL, 2010). 

Inicialmente para realização desta pesquisa, foram identificados os líderes 

comunitários, e em seguida foi realizada uma reunião com eles e com os moradores 

do entorno para apresentação do objeto deste estudo. Foi explicado neste momento, 

que a pesquisa tinha como objeto a análise da percepção dos riscos sociais, 
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ambientais e de saúde, bem como os elementos que envolveriam os conteúdos de 

suas representações sociais, sobre o fato de viver no entorno do lixão, identificando 

desta forma o posicionamento dos mesmos sobre o assunto. 

No decorrer do estudo, buscou-se um levantamento de dados junto aos 

sujeitos, sendo aplicados a estes, formulários e entrevistas semi-estruturadas. 

Segundo Gil (2008, p.29) trata-se de uma técnica de coleta de dados onde existem 

perguntas abertas e fechadas. O entrevistador segue roteiro pré-estabelecido. 

Ocorre a partir de um formulário elaborado com antecedência. 

Na oportunidade, aplicamos a técnica da observação direta para 

complementação das entrevistas e compreensão do comportamento dos 

entrevistados com objetivo de descrever fenômenos ocorridos na comunidade que, 

porventura pudessem acontecer, bem como para interpretar a paisagem, à luz da 

teoria das representações sociais (TRS), complementadas pelas percepções dos 

sujeitos e do espaço, baseado na teoria de Tuan (1980). 

Concomitante à observação e às entrevistas foram aplicados o formulário 

sócio-demográfico para caracterizar o perfil da população em estudo e dar conta do 

primeiro objetivo específico deste estudo. 

Vale salientar que todas as entrevistas foram feitas pela autora, com duração 

de aproximadamente 25 minutos, cada uma, em local devidamente apropriado a fim 

de evitar interferências externas que possivelmente viessem causar 

constrangimentos aos participantes. Grande parte não aceitou que a entrevista fosse 

gravada em áudio, alegando receio devido aos fenômenos das redes sociais, 

mesmo sendo informado que os dados seriam tratados em sigilo. 

3.5.5. Observação Direta 

A observação direta foi realizada diretamente no campo da pesquisa. Foi 

realizada com planejamento prévio e precedida por um roteiro, com a finalidade de 

responder aos propósitos preestabelecidos. Objetivou descrever os fenômenos, ou 

seja, contrabalançar a investigação que valoriza a fala com a que avalia a ação, as 

relações e os evasivos da vida cotidiana, (MINAYO; SOUZA; CONSTATINO; 

SANTOS, 2005, p. 94). 

Nela, foram analisados os aspectos físicos, ambientais da moradia dos 

sujeitos, prosseguindo com a descrição de aspectos relacionados com a condição de 

vida da comunidade em questão, bem como as atitudes e sentimentos durante a 
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observação. Também foi utilizado o recurso fotográfico, com autorização dos sujeitos 

(LAKATOS, 2002), apesar de os mesmos não terem recebido tratamento específico 

de análise. 

O inicio da coleta de dados através da técnica da observação direta, se deu 

no mês de maio, após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da UESC.  

4. ANÁLISE DOS DADOS 

A partir da compreensão da teoria das representações sociais, a percepção 

dos moradores do entorno do lixão acerca dos riscos socioambientais e de saúde, 

adquire um aspecto peculiar. E é sob a égide desta teoria, que se encontra 

delineada a trajetória metodológica desta pesquisa. 

Este estudo não teve o objetivo de traçar o núcleo central das 

Representações Sociais da comunidade em questão, mas identificar e caracterizar 

os conteúdos das representações construídas pelos atores sociais que habitam este 

entorno, através de suas percepções acerca dos riscos socioambientais e de saúde 

provenientes desta forma de degradação ambiental.  

4.1. TRS: Uma ferramenta para análise de dados 

Os dados coletados foram transcritos e analisados com base na Teoria das 

Representações Sociais (TRS). Esta teoria aplica-se sobre o universo do 

conhecimento científico e do senso comum, e se propõe em desvelar os saberes 

práticos que orientam os sujeitos no mundo (JODELET, 1998). 

Para a análise das Representações Sociais há três níveis de investigação 

metodológica; a fenomenológica, a teórica e a metateórica. O presente estudo se 

situa no nível fenomenológico que segundo estes autores têm como base as 

representações que surgem como objetos da investigação. São modos de 

conhecimento, saberes do senso comum que surgem e se legitimam na 

conversação interpessoal cotidiana. Tem como objetivo compreender e controlar a 

realidade social (OLIVEIRA E WERBA, 2003, p.23) 

O lixão neste contexto aparece como objeto propulsor da investigação, pois é 

a partir dele que os moradores do entorno vão representar categorias acerca dos 

riscos socioambientais e de saúde a que estão provavelmente expostos. Ademais, 

conhecer a representação e a percepção dos riscos acerca desta temática, por 
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esses sujeitos, torna-se ferramenta importante para subsidiar o planejamento de 

projetos de gestão urbana e ambiental. 

A representação social neste estudo caracteriza-se como um comportamento 

observável e registrável e como um produto, simultaneamente, individual e social, 

estabelecendo um forte elo conceitual entre a psicologia social e a sociologia 

(FLAMENT, 2001). 

Dessa forma, o ato de representar não deve ser encarado como processo 

passivo, refletido num objeto ou conjunto de ideias, mas como processo ativo, de 

reconstrução do dado em um contexto de regras, valores, associações e reações 

(LEME, 1993). 

Sob esta concepção, os moradores do entorno do lixão, não são apenas 

processadores de informações, nem meros portadores de ideologias e crenças 

coletivas, mas pensadores ativos frente à problemática de degradação ambiental, 

que interfere no seu cotidiano e representa algo de positivo ou negativo em seu 

modo de andar a vida. 

Sob este ângulo a representação social vai enfatizar a visão do sujeito ativo e 

criativo nas suas representações e, a bem da verdade poderá corroborar com 

projetos futuros relacionados à gestão da destinação final de lixo entre outros, pois a 

partir da representação e das experiências desse grupo social, poderão ser traçadas 

metas para minimizar riscos e desconfortos que aflige esta comunidade, estimulando 

o desenvolvimento sustentável local e, ainda, servindo de modelo para outras 

localidades que vivem em situação similar. 

Pode-se afirmar, também, que a tecnologia, nesta pesquisa, é entendida 

como objeto passível de RS, uma vez que tem relevância para o grupo de 

moradores do entorno do lixão e para o poder público a nível local no município de 

Itacaré-Ba. À luz desta teoria os sujeitos processam as informações do seu universo 

de vida com as que circulam nas conversações cotidianas e com os saberes de suas 

próprias experiências sociais (FLICK, 2001) 

Retomando a esta teoria na perspectiva de Jodelet (2001, p.27), existem quatro 

características importantes a serem ressaltadas nas pesquisas que envolvem as 

representações sociais; 

[...]- a representação social é sempre representação de alguma coisa 
(objeto) e de alguém (sujeito); - a representação social tem com seu objeto 
uma relação de simbolização (substituindo-o) e de interpretação 
(conferindo-lhe significações);- a representação será apresentada como 
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uma forma de saber: de modelização do objeto diretamente legível em 
diversos suportes linguísticos, comportamentais ou materiais - ela é uma 
forma de conhecimento;- qualificar esse saber de prático se refere à 
experiência a partir da qual ele é produzido, aos contextos e condições em 
que ele o é e, sobretudo, ao fato de que a representação serve para agir 
sobre o mundo e o outro. 
 

Em pesquisas qualitativas em que se utiliza a TRS como fundamentação 

teórica metodológica, geralmente a fase mais demorada, é a de análise dos 

discursos e a interpretação destes. Neste estudo foram consideradas as seguintes 

etapas: 

1) transcrição da entrevista; 2) leitura/escuta, intercalando a escuta de 
material gravado com a leitura do material transcrito. Nessa etapa, é 
necessário ficar atento às características do discurso: a variação (versões 
contraditórias); os detalhes sutis, como silêncios, hesitações, lapsos 
(investimento afetivo presente); retórica, ou organização do discurso de 
modo a argumentar contra ou a favor de uma versão dos fatos; 3) tendo 
apreendido os aspectos mais gerais da construção do discurso, é preciso, 
em um terceiro momento, retornar aos objetivos da pesquisa e, 
especialmente, definir claramente o objeto da representação (SPINK, 1995. 
p.96 .b) 

A aplicação deste método de análise permite ao pesquisador um melhor 

entendimento das representações que o indivíduo demonstra em relação a sua 

realidade e a uma interpretação mais profunda dos significados representados pelos 

sujeitos (BARDIN, 2003). 

Neste estudo devido à natureza do seu objeto foi realizada ainda durante a 

redação dos resultados e da discussão uma mesclagem entre as abordagens 

dimensional, estrutural e dinâmica, a fim de que as informações obtidas nos 

resultados, não ficassem restritas a um só tipo de abordagem, o que neste estudo 

específico, fragilizaria o objeto pesquisado. 

Corroborando com esta triangulação entre as abordagens, Doise (2000) em 

seu estudo, reforça que as representações sociais abarcam diferentes níveis de 

análise e que a articulação entre as suas abordagens conferem robustez ao objeto 

estudado. Ainda segundo o autor, é precisamente o trabalho de articulação de níveis 

de análise que constitui a representação de um objeto (DOISE, 2000). 

4.2. Análise de conteúdo 

Nesta etapa, considerando os objetivos do estudo, utilizou-se a técnica da 

análise de conteúdo (BARDIN, 2003), á luz da TRS, assim como foi realizado a 

triangulação dos dados por meio do uso simultâneo de diferentes técnicas, fontes de 

dados, informantes e pontos de vista e modalidades de análise dos materiais 
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coletados das entrevistas semi-estruturadas, da observação direta e da pesquisa 

documental. 

Buscou-se, a partir da triangulação dos dados, aumentar a confiabilidade e da 

validade interna do estudo, por meio do cruzamento de diferentes técnicas utilizando 

também a objetivação e a ancoragem provenientes da análise das representações 

sociais dos sujeitos do estudo. 

A estratégia de triangulação de dados foi primeira introduzida por Denzin na 

década de 1970. Esta ferramenta de desenho metodológico basicamente surgiu com 

o intuito de validação de dados na intenção de teorizar os fatos reais. Porém se 

torna frágil, como instrumento de validação quando utilizado isoladamente. 

Entretanto sua utilização concomitante a diferentes métodos e técnicas, a exemplo, 

da analise de conteúdo, tem se mostrado bastante eficaz para se aproximar de uma 

verdade mais objetiva (MINAYO; SOUZA; CONSTATINO; SANTOS, 2005).  

Na sequência, chegaram-se as seguintes etapas operacionais para 

tratamento dos dados sob a égide da análise de conteúdo: 1) Constituição do 

corpus; 2) composição das unidades de análise; 3) categorização (BARDIN, 2003). 

1) Constituição do Corpus 

O corpus foi constituído por dez entrevistas com os sujeitos que se 

enquadram nos critérios de inclusão, subdivididas em dois grupos; os moradores do 

entorno do lixão no município de Itacaré-Ba, que não são catadores (GMNC) e pelos 

moradores do entorno que são catadores de lixo (GMC). Para se preservar o 

anonimato dos sujeitos, os entrevistados foram codificados de acordo com a 

sequência das entrevistas Entrevistado Grupo Morador Não Catador (EGMNC1) e 

Entrevistado Grupo Morador Catador (EGMC1). 

2) Composição das Unidades de Análise: 

Após a realização da leitura das entrevistas, da observação direta bem como 

da análise do material documental, e retornando aos objetivos do estudo, foram 

definidas as categorias e subcategorias mais importantes indutivamente pelo 

pesquisador, pela sua relevância para compreensão das representações e 

percepções dos grupos da investigação. Optou-se aqui pela escolha de unidades de 

contextos mais abrangentes dos conteúdos que foram sendo decompostos em 

temas mais simples. 
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3) Categorização 

Nesta etapa os objetivos do estudo foram organizados em três dimensões, 

para melhor organização e análise dos resultados da pesquisa, como apresentados 

no quadro, a seguir: 

Quadro 1: Dimensões trabalhadas nos resultados e discussão do Estudo. 

DIMENSÕES QUESTÕES DO ROTEIRO DE ENTREVISTA 

I. Perfil Socioeconômico dos 

Moradores do entorno do lixão 

no município de Itacaré-Ba; 

Questionário Socioeconômico. Roteiro de 

Entrevista (apêndice I) 

II. Representações Sociais dos 

Moradores do entorno do lixão 

acerca dos riscos 

socioambientais e saúde. 

Questões 2-9 Roteiro Entrevista. (apêndice II) 

III. Representações Sociais dos 

Moradores acerca das políticas 

e ações Reivindicatórias sobre 

a ótica do lixão municipal 

Questões 10-17 Roteiro de Entrevista (apêndice 

III ) 

Na I dimensão, foi traçado o perfil dos sujeitos em estudo. A seguir, na ll 

dimensão foi abordada as representações dos riscos socioambientais e de saúde, 

foram subdivididas em três subtemas: Riscos Ambientais, Riscos Sociais e Riscos á 

Saúde Humana. A terceira dimensão (III) tratou das Representações Sociais dos 

Moradores acerca das políticas públicas e ações reivindicatórias sob a ótica do lixão 

municipal. Esta última foi dividida em dois subtemas: Percepções sob atuação do 

poder público e Percepções acerca das ações reivindicatórias. 
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5. RESULTADOS  

Nesta seção, serão apresentados os resultados referentes à pesquisa de 

campo e documental, obtidos através da coleta de dados primários e secundários. 

Neste momento se torna importante retornar aos objetivos do estudo por 

estes se constituírem em eixo estruturante dos resultados dos três capítulos 

descritos a seguir. A discussão será apresentada em uma seção à parte, por 

entendermos que os resultados obtidos possuem uma inter-relação e articulação, 

optando-se por discuti-los em conjunto para não dissociá-los. 

5.1. PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO DOS MORADORES DO ENTORNO DO 

LIXÃO. 

Pode-se afirmar que os grupos dos moradores do entorno do lixão possuem 

perfis socioeconômicos diferenciados. O GMNC possui maior escolaridade e renda 

quando comparados ao GMC. Caberia acrescentar, ainda, que tem habitação em 

melhores condições socioeconômicas que os participantes do segundo grupo. Na 

sequência serão detalhadas as informações referentes ao perfil dos grupos de 

moradores nos quadros abaixo. 

Quadro 2: Características Socioeconômicas do GMNC. 
N. 

Entrevista 
Sexo Membros 

na Família 
Escolaridade Profissão Idade Renda/Sal

ário 
Mínimo 

01 M 02 2 grau Eletricista 47 05 

02 F 02 2 grau Assessor 45 06 

03 F 04 2 grau Do lar 33 03 

04 F 02 Superior Recepcionista 27 04 

05 M 03 Superior Secretária 40 08 

06 F 02 Superior --- --- 03 

07 M 01 2 grau Autônomo --- 03 

Fonte: Dados primários coletados em entrevista Semi-Estruturada. 

Neste grupo foram entrevistadas sete (07) pessoas maiores de idade, 

representando as respectivas famílias. Apenas três (03) famílias pertencentes a este 

Universo não quiseram participar do estudo. Observa-se que a maioria dos 

entrevistados (4) quatro, era do sexo feminino (57%). As famílias tinham em média 

2,28 membros. Os entrevistados  em sua maioria (quatro pessoas) tinham segundo 

grau completo, representando (57%), a renda variou entre 3 a 8 salários mínimos e 

seis (6) deles (71%) estão inseridos no mercado de trabalho formal e apresentaram 
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uma faixa etária entre 27 a 47 anos de idade. 

Quadro 3: Aspectos relacionados ao bairro e moradia dos sujeitos (GMNC) 
N. 

Entrevista 
Energia Água/ 

tratada 
Rede 

Esgoto 
ACS 

(na área) 
Cadastro/

Posto 
Animais Tipo 

Hab. 
Com 

 

01 X Poço Fossa X Centro Cão Madeira 05 

02 X Poço Fossa X Centro Cão 
/gato 

Alvenaria 07 

03 X Poço Fossa X Centro Cão Alvenaria 03 

04 X Chuva Fossa X X Cão Alvenaria 02 

05 X Poço Fossa X X Cão Alvenaria 02 

06 X Poço Fossa X X Cão Madeira 04 

07 X Poço Fossa X X Cão Alvenaria 02 

Fonte: Dados primários coletados na entrevista semi-estruturada. 

No que diz respeito ás características referentes aos domicílios, 100% destes 

possuem energia elétrica. Em contrapartida não tem acesso a água tratada. Dos 07 

entrevistados, 06 (86%) utilizam água de poço artesiano, que é acondicionada em 

tanques d’água com bomba elétrica. Apenas 01 (14%) dos entrevistados afirmou 

acondicionar água da chuva e utilizar água de uma nascente próxima. Em relação à 

rede de esgoto sanitário, 100% dos domicílios não a têm o que representa um dano 

ambiental e um risco á saúde, pois o esgoto é acondicionado em fossas artesanais. 

No tocante as habitações 05 (71%) dos respondentes possuem casa de alvenaria e 

apenas 2 (29%) têm de madeira, distribuídos entre 02 a 07 cômodos. 

Os entrevistados relataram não haver Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

ou de Endemias na área, o que representa grande risco á saúde, pois deixa a 

população exposta e vulnerável a doenças. Apenas 03 entrevistados (40%) possuem 

cadastro no Posto de Saúde do Centro, os 04 restantes (60%) nunca foram ao Posto 

de Saúde do município. Todos os entrevistados possuem animais de estimação, em 

sua maioria cães, que podem se tornar vetores de doenças provenientes do lixão a 

céu aberto. 

Quadro 4: Características Socioeconômicas do GMC. 
N. 

Entrevista 
Sexo Membros 

Família 
Escolaridade Profissão Idade Renda /SM 

08 M 02 1 grau Catador 34 01 

09 F 02 1 grau Catador 42 01 

10 F 03 Analfabeto Catador 48 Não sabe 

Fonte: Dados primários coletados durante a entrevista semi-estruturada. 
 

O GMC apresenta características socioeconômicas específicas e bem 

diferentes do GMNC, como se pode verificar no Quadro (3) três. Trata-se, também, 
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de um grupo homogêneo internamente. Dos catadores de lixo apenas 03 moram no 

entorno do lixão e por ser este um critério de inclusão para este estudo, apenas 

estes sujeitos foram entrevistados. 

Dos 03 entrevistados apenas 01 (30%) é do sexo masculino. As respectivas 

famílias possuem de 02 a 04 membros em sua composição. Destes, 02 (70%) 

possuem primeiro grau completo e são do sexo feminino e apenas 01 (30%) é 

analfabeto e do sexo masculino. Todos são adultos e possuem entre 34 a 48 anos 

de idade. Dois (70%) possuem renda em torno de um salário mínimo e 01 não sabe 

informar. O recebimento do benefício do Programa Bolsa Família, do Governo 

Federal é uma unanimidade neste grupo. 

Quadro 5: Aspectos relacionados á habitação e moradia do GMC 
N. 

Entrevista 

Energia Água/ 

tratada 

Rede 

Esgoto 

ACS 

(na área) 

Cadastro/
Posto 

Animais Tipo 

Hab. 

Co 

 

08 X x x X Centro Cão Madeira e 
lona 

1 

09 X x x X Centro Cão Madeira e 
lona 

1 

10 X x x X Centro Cão Madeira e 
lona 

1 

Fonte: Dados primários coletados em entrevista semi-estruturada. 

Nenhuma das famílias possui energia elétrica, água tratada ou saneamento 

básico em suas residências. Não há ACS na área e todos possuem cadastro no 

posto de saúde do centro da cidade que fica à uma distancia de 06 km das suas 

residências. Todos moram em casa de madeira e lona com apenas um cômodo. 

Todos possuem cães que passam o dia no lixão com eles, se tornando vetores e 

hospedeiros de diversas doenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Tempo de Moradia dos Grupos de Moradores no entorno do lixão. 

Este gráfico descreve o percentual (%) do tempo de moradia em anos dos 

moradores do lixão entrevistados em sua totalidade, independente do grupo a qual 
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pertençam. Constata-se que a maioria dos moradores vive há mais de cinco anos no 

entorno do lixão (50%). Apenas dez por cento (10%) vive há menos de um ano e 

quarenta (40%) vive entre cinco anos ou mais. Cabe ressaltar que estes moradores 

adquiriram as residências posteriormente à existência do lixão.  

Com a intenção de mergulhar mais sobre o universo dos sujeitos em estudo, 

foram realizados questionamentos em relação ao grau de satisfação em morar 

próximo ao lixão, os incômodos, as vantagens e/ou desvantagens provenientes 

desta forma de degradação ambiental. Estes dados se revestem de maior 

importância por caracterizar de forma mais singular a população e corroborar com o 

processo da interpretação e análise das representações do grupo em estudo. 

Nesta perspectiva, os gráficos abaixo traduzem o grau de satisfação e os 

incômodos ou não produzidos pelo lixão a população em estudo. A partir da análise 

dos mesmos, foi possível fazer inferências acerca dos aspectos relacionados, 

principalmente, aos riscos socioambientais que afetam a qualidade de vida destes 

sujeitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2: Vantagem, desvantagem e sentimento de indiferença por morar no 
entorno do lixão por grupo de moradores do entorno. 

O GMNC apresentou sentimentos ambíguos e apontou não ser vantajoso 

morar no entorno do lixão, em sua maioria noventa por cento (90%). Apenas dez por 

cento (10%) mostrou sentimentos de indiferença frente à questão e nenhum 

considerou tal aspecto vantajoso. Os depoimentos abaixo explicitam melhor esses 

sentimentos: 
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Desvantagem de um modo generalizado. Trânsito de caminhões que 
afundam a rua, causando danos na estrada e espalham lixos no chão. Odor, 

porcos, moscas e ás vezes fumaça (EGMNC1). 

Mau cheiro. Sensação de estar sobre o lixo. Muitas moscas dentro de casa. 
É uma pena a questão da natureza (EGMNC2). 

Quantidade de mosca e caminhões de lixo. Os lixos caem no chão, temos 
que ficar catando pra não ficar feio e fedendo (EGMNC3). 

Sim, comprei essa casa sem saber que tinha o lixão mais adiante. Nunca ia 
ter comprado se soubesse disso, não é nada bom morar perto do lixo. 
(EGMNC4). 

Meus vizinhos podem até ficar chateados, mas vou falar o que eu acho o 
lixão não interfere em nada na minha vida. Não me incomoda (EGMNC5). 

Por outro lado os moradores do GMC foram unânimes ao declarar que acham 

vantajoso morar próximo ao lixão, por ser um facilitador no que diz respeito à 

atividade laboral dos mesmos: 

A gente já mora bem perto não precisa andar. A vantagem é que aqui eu 
trabalho sem ser mandado (EMC1). 

Já to dentro da labuta. Labutar sem patrão o dia e a hora que a gente quer 
isso é bom (EMC2). 

É vantagem já facilita a minha vida é perto do trabalho (EMC3). 

Em relação ás desvantagens, a maioria das repostas também foi relacionada 

ao trabalho de catação de lixo e em relação á rotina árdua que enfrentam em seu 

cotidiano no lixão. 

A lama, a chuva e o sol quente na cabeça o tempo todo, minha casa 
não tem água isso é ruim, nem luz (EMC1) 

O cheiro forte, a mosca e o risco da gente se cortar no trabalho. 
(EMC2) 

Não temos ninguém que olhe pela gente, só Deus. Eu queria uma 
casinha mais arrumada (EMC3) 

Em relação ao grau de satisfação em se morar no lixão, também se percebe 

diferentes percepções em relação aos grupos. No GMNC, nenhum membro está 

satisfeito em morar próximo ao lixão e apenas um se mostrou indiferente. Já no 

GMC todos parecem estar satisfeitos em morar próximo ao lixão, como se pode 

observar nos depoimentos acima, apesar de citarem algumas dificuldades. 
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5.1.2. Representações Comuns 

Os dois grupos possuem representações em comuns acerca da falta atuação 

do poder público municipal em solucionar os problemas referentes ao lixão. Ambos 

afirmaram certo descaso do poder público neste aspecto. Outra fala recorrente e 

comum foi à falta de equipe de saúde, principalmente de Agentes de Saúde na área 

do entorno do lixão. 

5.1.3. Representações Não Comuns; 

Em se tratando das representações não comuns ao grupo destaca-se o grau 

de satisfação em morar próximo ao lixão, que são opostas, bem como em relação ás 

vantagens ou desvantagens em morar próximo ao lixão. Outro sentido contraditório 

diz respeito à representação que o lixo possui na vida destes grupos. Enquanto para 

o GMNC o lixão representa um grande problema em suas vidas, para o GMC 

representa um meio de sobrevivência econômica. (Figura 10) 

 
 

REPRESENTAÇÕES 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 10-Tipos de representações comuns e não comuns aos grupos moradores do 
entorno do lixão. 

 

COMUM AOS GRUPOS 

 Falta de atuação do 

poder público; 

 Contaminação para o 

meio ambiente; 

 Falta de equipe de saúde. 

NÃO COMUM AOS GRUPOS 

 Grau de satisfação em 

morar no entorno do lixão; 

 Representatividade do 

lixão para os moradores 
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5.2. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS MORADORES DO ENTORNO 

ACERCA DOS RISCOS SOCIOAMBIENTAIS E DE SAÚDE; 

Os resultados referentes a esta dimensão foram agrupados levando em 

consideração três grupos de riscos, por facilitar a operacionalização do segundo 

objetivo específico, sendo apresentados em quadros com a síntese dos discursos 

dos sujeitos, suas categorias, subcategorias e unidades de análise. 

A elaboração dos quadros teve como base o modelo de Moreira (2000, 

p.209.) e teve como suporte teórico a técnica de análise de conteúdo e as 

interpretações tiveram como ancoragem as representações sociais do grupo de 

acordo com o tema abordado. As unidades de análise foram trabalhadas a partir das 

narrativas dos dois grupos de sujeitos: O Grupo de moradores catadores (GMC) e 

Grupo de moradores não catadores (GMNC). Posteriormente os resultados dos 

temas e subtemas serão discutidos em conjunto em outra seção. 

5.2.1. Percepções sobre os riscos ambientais; 

Os moradores do entorno do lixão no município de Itacaré-Bahia durante a 

realização deste estudo apresentaram nas suas falas e atitudes, representações 

acerca dos riscos ambientais que envolvem a degradação ambiental ocasionada 

pelo lixão. Dentre os temas representados nos discurso dos sujeitos, a poluição da 

água foi a que mais se destacou nos discursos, como mostra o gráfico a seguir, onde 

53% dos entrevistados apresentam uma maior percepção relacionada a este risco. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 4: Representação gráfica das percepções ambientais dos moradores do entorno do 
lixão no município de Itacaré-Bahia. 
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A poluição da água é percebida pela maioria dos sujeitos do estudo como 

principal risco ambiental que o lixão ocasiona (53%). Em seguida, a poluição do solo 

aparece com trinta e um por cento (31%) das percepções e por último, a poluição do 

ar com dezesseis por cento, (16%), sendo a menos percebida pelos sujeitos. 

Para construção deste gráfico, foi considerada a amostra total dos 

entrevistados que incluem os moradores catadores e os que não catam lixo. Para 

complementar esses dados foi construído um quadro com as principais categorias 

de riscos ambientais relatadas durante a realização das entrevistas, corroborando na 

construção das representações sociais acerca do tema. 

Quadro 6: Categorias, subcategorias e unidades de análise sobre a percepção de 
riscos ambientais dos dois grupos de moradores. 

Categoria Sub Categoria Codificação Categorias/Sub 
Categorias 

Unidades de 
Análise 

GMNC GMC 

Percepções 
dos 

Riscos 
Ambientais 

Poluição da água PPA 3 7 

Poluição do solo PPS 1 6 

Poluição visual PPV 1 4 

Poluição do ar PPAR 0 3 

Fonte: Dados primários coletados em entrevista semi-estruturada. 

A poluição da água foi uma representação comum aos dois grupos sendo 

esta constatada como a maior fonte de riscos ambientais por ambos. De acordo com 

os relatos, a maior preocupação emerge da proximidade do lixão com o Rio 

Canoeiro e com o mar e, também, com a contaminação das nascentes e dos poços 

artesianos de água que eles utilizam para o consumo humano. 

Durante o sequenciamento do tratamento e da análise dos dados, entretanto, 

foram percebidas diferentes representações em relação às subcategorias poluição 

do solo e do ar, nos dois grupos que serão apresentadas separadamente. 

5.2.2. Grupo Morador Não catador (GMNC) 

O Grupo de moradores que não são catadores (GMNC) possui uma 

percepção de risco ambiental que envolve a poluição da água, do solo, do ar e, 

ainda, a poluição visual. O lixão representa para este grupo de morador um grande 

risco para o meio ambiente, tendo uma representatividade negativa e mais 

globalizada se compararmos com a representação de risco demonstrada mais 

adiante pelo GMC. 
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Quadro 7: Percepções acerca dos riscos ambientais a partir das unidades de 
análises oriundas das entrevistas com os moradores do entorno do lixão pertencente 

ao GMNC. 

 
Sub Categorias Manifestações sobre os riscos ambientais do 

Grupo Morador Não Catador (GMNC) 

Poluição da Água 
(PPA) 

 Contaminação do lençol freático do rio canoeiro. (EMNC1) 

 Gera poluição do rio canoeiro e das nascentes. (EMNC2) 

 Pode poluir o poço aqui de casa. (EMNC5) 

 Muita sujeira cai no rio (EMNC1) 

 O rio poluído vai para cidade e um hotel (EMNC3) 

Poluição do Solo 
(PPS) 

 Pode dar infecção intestinal pela água do rio. (EMNC1) 

 Os lixos caem no chão e infiltram no solo. (EMNC2) 

 O solo fica infértil (EMNC1) 

 As bactérias poluem muito o solo. (EMNC3) 

Poluição Visual 
(PPV) 

 Os lixos caem do caminhão fica feio. (EMNC4) 

 É horrível olhar o lixão dentro da mata. (EMNC5) 

 É horrível ver o céu cheio de urubu. (EMNC3) 

Poluição do Ar 
(PAR) 

 O lixão libera um gás. (EMNC2) 

 Vários tipos de gases são liberados do lixão. (EMNC1) 

 Gera poluição atmosférica. (EMNC3) 

Fonte: Dados primários coletados em entrevista semi-estruturada. 

Em relação à Poluição da água, foi citada a preocupação com a 

contaminação do lençol freático pelo chorume, a contaminação das nascentes e dos 

poços e plantações e ainda foi sinalizada a relação da poluição da água com os 

riscos á saúde humana, o que demonstra mesmo que superficialmente uma noção 

de causa e consequências frente a estes riscos ambientais. 

Sobre a subcategoria Poluição do Solo, este grupo de moradores demonstra 

ter noção que o lixão acondicionado de forma inadequada no solo traz riscos, mas 

não sabem defini-los corretamente e assim acabam por ficar vulneráveis aos 

mesmos. 

Na subcategoria Poluição do Ar, surpreendeu a noção dos riscos 

relacionados à emissão de gases tóxicos provenientes do lixão. Alguns sabem que 

decomposição de lixo emite gases tóxicos, mas não sabem como isso pode atingi-

los, ainda que demonstrem bastante preocupação em relação a este tópico. 

No que tange a subcategoria Poluição Visual, possuem representações 

negativas relacionadas á presença de urubus, aos lixos que caem durante o 

transporte, o que ocasiona bastante incômodo aos moradores deste grupo e ainda 

consideram o lixão como grande poluidor visual, por este se localizar dentro da mata 
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Atlântica. 

5.2.3. Grupo Morador Catador (GMC) 

O GMC também representa negativamente os riscos ocasionados pela 

degradação ambiental do lixão. No entanto demonstram menor preocupação em 

relação á poluição do Meio Ambiente que os GMNC, provavelmente pelo fato de o 

lixão representar para estes, um meio de sobrevivência e pela baixa escolaridade. 

Quadro 8: Percepções acerca dos riscos ambientais a partir das unidades de 
análises oriundas das entrevistas com os moradores do entorno do lixão pertencente 
ao GMC. 

Sub Categorias Manifestações sobre os riscos ambientais do Grupo Morador 
Catador (GMC) 

Poluição da Água 
(PPA) 

 Polui água sim. Na verdade o lixão já esta dentro do rio ali 
atrás. (EMC1) 

 Deve poluir, se a gente lava ‘’os lixo’’ que a gente cata lá? 
(EMC2) 

 O rio daqui deve tá podre. A gente ferve a água pra cozinhar. 
Mas lava a mão e toma banho lá mesmo. Mais em cima um 
pouco, acho que não é sujo lá (EMC3) 

Poluição do Solo 

(PPS) 

 Claro que sim. Se o lixo fica no chão?(EMC2) 

Poluição Visual 

(PPV) 

 Polui, é feio demais, muito urubu (EMC2) 

Fonte: Dados primários coletados em entrevista semi-estruturada. 

Demonstraram ter noção de riscos relacionados ás subcategorias Poluição 

da água e Poluição do Solo, como descritos no quadro acima, entretanto, não 

sabem explicar as causas e as consequências destes, situação esta, que acaba por 

gerar uma maior vulnerabilidade ao grupo, principalmente por estarem diretamente 

expostos aos riscos ambientais advindos do lixão. 

Na subcategoria Poluição do Ar, sinalizaram a presença de urubus, como 

problema o que demonstra que eles desconhecem os riscos ambientais relacionados 

à poluição do ar (emissão de gases tóxicos) advindos do lixão a céu aberto, 

confundindo com poluição visual. 

5.2.4. Percepções sobre os riscos sociais 

Os riscos sociais também são fortemente percebidos pelos moradores nos 

dois grupos de entrevistados. O quadro abaixo lista as subcategorias que mais se 

destacaram em ambos os grupos, mesmo que com diferentes sentidos, para cada 
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um deles. 

A existência do lixão para os dois grupos representa um risco social, pois a 

partir desta forma de degradação ambiental, os moradores do entorno se sentem 

diferenciados pelos outros moradores do município e pelo poder público. A 

vulnerabilidade perpassa do meio físico adentrando no aspecto psicossocial, 

levando estes indivíduos a demonstrarem uma gama de sentimentos de exclusão 

que dão sentido aos seus pensamentos e acabam por determinar, muitas vezes, o 

comportamento e forma de agir dos mesmos. 

Quadro 9: Percepção dos riscos sociais pelos moradores do entorno do lixão. 
Categoria Sub Categoria Codificação Categorias/Sub 

Categorias 
Unidades de 

Análise 

GMNC GMC 

Percepções 
dos 

Riscos Sociais 

Insegurança PI 4 0 

Discriminação PDI 6 3 

Preconceito PP 8 5 

Fonte: Dados primários coletados em entrevista semi-estruturada. 

5.2.4.1 Grupo Morador Não Catador (GMNC) 

O GMNC, que reside na principal rua de acesso ao lixão, demonstrou 

representações relacionadas a alguns aspectos sociais importantes, como 

Insegurança, Discriminação e Preconceito. De acordo com o quadro abaixo, 

pode-se inferir que este grupo se sente inseguro pelo fato de residir próximo ao 

lixão, devido à falta de segurança pública. Outra questão que incomoda bastante os 

moradores é o preconceito das pessoas do centro em relação a eles sobre o fato de 

morar próximo ao lixão. Este grupo acha que tal situação interfere inclusive nos 

aspectos econômicos, pois ocorre ainda desvalorização imobiliária deste local. 

Relataram, também, a discriminação por parte dos outros munícipes e do poder 

público ao dizer: Como se aqui fosse um lugar de nojo e sujeira (EMNC2). 

Quadro 10: Categoria dos Riscos Sociais 
Sub Categorias Manifestações sobre os riscos sociais do 

Grupo Morador Não Catador (GMNC) 

Insegurança 
(PI) 

 Por muito tempo foi esconderijo de delinquentes (EGMNC1) 

 Às vezes tenho medo, por aqui passam várias pessoas 
desconhecidas todos os dias. (ECMNC2) 

 É um risco que a gente corre. Aqui na rua não tem segurança 
pública (EMNC3) 
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Discriminação 
(PDI) 

 Sim, gera gozação e espanto nos outros (EMNC2) 

 Sim, a questão de ser rotulado por morar perto do lixão (EMNC3) 

 Que nada. As pessoas nem sabem que o lixão é aqui. A maioria do 
povo da cidade acha que nem sabe que existe um lixão. (EMNC4) 

Preconceito 
(PP) 

 Sim. Porque o lixão é usado como uma referencia de moradia em 
qualquer situação, é chato. Também gera desvalorização do meu 
imóvel. Dinheiro perdido (EMNC2) 

 Sim, as pessoas acham estranho. Tem tempos que nem posso 
trazer visita, fede e da vergonha.(EMNC3). 

 O povo da cidade acha que aqui fede o tempo todo. 

5.2.4.2 Grupo Morador Catador (GMC) 

O GMC por viver e residir no lixão se sente excluído socialmente e demonstra 

a existência de preconceito de pessoas que não estão inseridas na mesma realidade 

que eles, isto envolve o grupo de moradores do entorno, assim como outros 

munícipes. As manifestações provenientes das falas deste grupo, especificamente 

neste quesito, demonstram que estes sujeitos estão fortemente submetidos aos 

riscos sociais. O preconceito, a exclusão e a discriminação são grandes barreiras na 

possibilidade de uma melhor qualidade de vida a estas pessoas, como se pode 

perceber nos depoimentos abaixo; 

Preconceito tem muito mesmo. O povo não gosta de gente acha que a 

gente é ladrão. (EGMC1) 

Muito preconceito, discriminação acha que a gente é lixo (EGMC2). 

Muito mesmo. Acham que a gente fede. Acham que a gente é lixo também 

(EGMC3) 

Em diversos momentos, percebe-se uma inter-relação das representações 

dos dois grupos. O GMNC se sente inseguro com a presença de pessoas que fazem 

parte do GMC no entorno dos lixões. Por sua vez o GMC, se sente discriminado e 

excluído de certa forma pelo outro grupo de moradores. Tal situação demonstra forte 

risco socioambiental proveniente da existência do lixão que se interpõe nesta 

comunidade. 

5.2.5. Percepções sobre os Riscos á Saúde 

As representações relacionadas aos riscos á saúde causam maior 

preocupação apesar de serem sentidas e objetivadas por cada grupo de diferentes 

formas. Para um melhor entendimento dos resultados, as representações de cada 

grupo serão apresentadas separadamente e depois analisadas em conjunto, com 

uma posterior comparação entre as mesmas, para melhor compreensão das 
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percepções e representações destes grupos. 

Quadro 11: Principais categorias e subcategorias dos riscos á saúde citadas pelos 
dois grupos. 

Categoria Sub Categoria Codificação Categorias/Sub 
Categorias 

Unidades de 
Análise 

GMNC GMC 

Percepções 
dos 

Riscos à 
Saúde 

Presença de vetores PDV 4 0 

Doenças de 
Veiculação Hídrica 

PDH 8 1 

Doenças 
Dermatológicas 

PPD 8 3 

Representações 
espontâneas r/a 

Saúde 

PE 4 4 

Fonte: Dados primários coletados em entrevista semi-estruturada. 

5.2.5.1. Grupo Morador Não Catador 

O GMNC demonstrou algumas percepções relacionadas aos riscos á saúde, 

principalmente em relação á presença de vetores e contaminação da água. A 

maioria preocupa-se com a contaminação do Rio Canoeiro, mesmo aqueles que não 

utilizam da água do rio, já que segundo os relatos, através da contaminação deste, 

pode haver contaminação secundária ao mar, que está localizado bem próximo ao 

rio e ainda na área urbana da cidade, pois o mesmo desemboca no centro urbano. 

Quadro 12: Percepções do GMNC 
Sub Categorias 

Codificação 
Manifestações sobre os riscos á saúde por entrevistado 

Grupo Morador Não Catador (GMNC) 

Presença de 
Vetores 

 Picada e insetos contaminados (EMNC1) 

 Meus cães podem se contaminar e trazer doença pra casa 
quando se soltam (EMNC1) 

 Me preocupa meu cachorro, que vive por lá ... ele adora os 
porcos ... traz doença isso? Pra mim? Ou para o cão (EMNC4) 

 Meu gato de 5 anos apareceu morto, acho que comeu veneno 
no lixo.(EMNC3) 

 Mosca azul tem de monte! Aqui em casa é tudo tampado 24 
horas, porque elas trazem doença,um horror.(EMNC2). 

Doenças de 
Veiculação 

Hídrica 

  A água pode tá contaminada. aqui todo mundo usa água do 
poço (EMNC3) 

 Sim, infecção intestinal pela água do poço daqui de casa que 
pode contaminar (EMNC3) 

Doenças 
Dermatológicas 

 Sim, radiação de tóxicos, podendo entrar pela pele (EMNC1) 

 Doenças de pele, quando vim pra cá comecei a ter espinhas 
também (EMNC4) 

Representações 
Espontâneas R/A 
SAÚDE 

 Contaminação por gases tóxicos (EMNC1) 

 É um esconderijo de delinquentes (ECMN2) 

 Já ouvi que pode causar câncer (EMNC4) 

 Acho que pra mim diretamente não. Mas como já disse a 
questão do rio, do resort isso é um problema. (EMNC5) 

Fonte: Dados primários coletados em entrevista semi-estruturada. 
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A presença de vetores foi uma subcategoria inserida na categoria dos riscos 

á saúde representada pelo grupo. Neste âmbito, a presença de moscas foi o 

aspecto mais citado, relacionando esse vetor á transmissão de doenças gerais e 

dermatológicas como infecções bacterianas, micoses, ’’berne’’ entre outras citações. 

A presença de porcos e cachorros também foi citada por alguns em seus 

discursos. Os porcos preocupam principalmente os donos de cães das propriedades 

particulares, pois estes costumam ir direto para o lixão e frequentemente se 

misturam aos porcos, podendo ser transmitidas doenças aos animais domésticos e 

por sua vez aos moradores. Doenças como leptospirose, leishmaniose, dengue, 

também, preocupa parte dos moradores. 

A maioria também relatou preocupações referentes às doenças de veiculação 

hídrica, como parasitoses, infecções dermatológicas ocasionadas pelo uso da água. 

A contaminação do solo também foi citada pelo grupo na categoria de riscos á 

saúde, principalmente devido à questão do chorume que é infiltrado. 

Também foi demonstrada a preocupação com o risco de câncer, pela emissão 

de gases tóxicos advindos do lixão. 

5.2.5.2. Grupo Morador Catador (GMC) 

Em relação aos riscos á saúde, o GMC possui uma representação 

diferenciada frente ao GMNC, e apresentou percepções mais limitadas frente a estes 

riscos, mesmo sendo o grupo mais exposto a eles. 

Quadro 13: Percepções sobre os riscos á saúde do GMC. 
Sub Categorias 

Codificação 
Manifestações sobre os riscos á saúde por entrevistado 

Grupo Morador Não Catador (GMC) 

Presença de 
Vetores 

 Aquela doença do rato (EMNC2) 

 Esses porcos eu não sei se é perigoso, uma vez um me mordeu 
(EMC3) 

 Acho que os urubus são perigosos (EMC2) 

Doenças de 
Veiculação 

Hídrica 

  Tomar banho no rio poluído deve da micose. (EMC2) 

Doenças 
Dermatológicas 

 Coceira (EMC2) 

 Micoses (EMC3) 

Representações 
Espontâneas R/A 

SAÚDE 

 Não traz não, trabalho no lixão há 15 anos e nunca fiquei 
doente (EMC1) 

 A gente pode achar seringa e se furar e pegar ate AIDS (EMC3) 

Fonte: Dados primários 

Sobre a presença de vetores, eles apenas citaram como o risco á saúde, a 

doença de rato (leptospirose). Houve dúvida frente à existência da possibilidade de 
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transmissão de outras doenças relacionadas aos demais vetores como porcos, cães, 

moscas entre outros. Sobre as doenças de veiculação hídrica, desconhecem os 

riscos mais eminentes e relacionam este item ao aparecimento de micoses. 

No que diz respeito ás representações espontâneas, um único morador afirma 

não haver risco á saúde em se viver e em se trabalhar no lixão, já que nunca 

adoeceu em quinze anos. Outro morador refere, ainda, o risco de contaminação por 

AIDS através da manipulação de seringas descartáveis. 

O GMC encontra-se bastante exposto aos riscos à saúde. A maioria deles 

não utiliza luvas para catação de lixo, vive diretamente com porcos e cães no lixão, 

utilizam a água do rio para tomar banho e realizar o cozimento das refeições. Este 

grupo desconhece a maioria destes riscos, não percebendo os riscos a que estão 

expostos no seu cotidiano de trabalho e ainda há os que não relacionam tal situação 

a risco á saúde. 

5.3. REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS MORADORES ACERCA DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES REIVINDICATÓRIAS SOB A ÓTICA DO LIXÃO 

MUNICIPAL 

A seguir serão apresentados os resultados das manifestações referentes às 

representações sobre a atuação do poder público e das ações reivindicatórias pelos 

dois grupos de moradores. 

A categoria Percepções sob atuação do poder público foi subdividida em 

duas subcategorias: Modos Possíveis de Interferência do Poder Público e 

Motivos que levaram a não Interferir. A seguir sofrem duas codificações e são 

definidas as unidades de análise. 

A categoria das Percepções acerca das ações reivindicatórias foi 

subdividida nas subcategorias Gargalos e Sugestões como descritas no quadro 

abaixo com suas respectivas codificações e unidades de análise. 

Estas categorias relacionam-se as percepções dos sujeitos em estudo 

referente aos processos de tomada de decisão e implementação de políticas 

específicas pelo poder público e processos reivindicatórios expressos pela 

participação ativa e luta dos moradores para o alcance de seus objetivos no que diz 

respeito a formulação , implementação e fiscalização de políticas sustentáveis que 

visem a resolução da problemática do lixão. 
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Quadro 14: Descrição das Categorias, Sub Categorias e Unidades de análise 
definidoras das Percepções sobre atuação do poder público e acerca das ações 
reivindicatórias. 

Categoria Sub Categoria Codificação Categorias/Sub 
Categorias 

Unidades de 
Análise 

GMNC GMC 

Percepções 
Sobre atuação 

do poder público 

Modos possíveis de 
interferência do 
poder público 

MPI 7 3 

Motivos que levaram 
a não interferir 

MNI 6 2 

Percepções 
acerca das 

ações 
reivindicatórias 

Gargalos GAR 7 3 

Sugestões SUG 7 3 

O governo municipal foi considerado pelos dois grupos de moradores do 

entorno como maior responsável pelos riscos socioambientais e de saúde advindos 

desta forma de acondicionamento e destinação final de lixo. Ambos os grupos 

demonstraram insatisfação em relação à atuação do poder público local. 

Durante a coleta de dados ficou explícita por parte deles, certa frustração em 

relação à atuação do poder público frente ao problema. Nos discursos, a maior parte 

dos entrevistados, demonstrou ainda, um sentimento de impotência, frente à solução 

dos problemas, o que leva a inferir um baixo nível de empoderamento e 

consequentemente de ações reivindicatórias implementadas por estes sujeitos. 

Dos participantes do GMNC, uma quantidade pequena, apenas um morador 

(13%) afirmou não se incomodar com o fato de morar próximo ao lixão, no entanto 

os outros seis, (87%) se mostraram bastante incomodados. Nesse mesmo 

contingente e com as mesmas proporções os entrevistados consideram vantajoso 

(13%) morar próximo ao lixão enquanto os (87%), consideram ser uma 

desvantagem. 

Noutra perspectiva, são encontrados conteúdos diferentes nas narrativas do 

GMC, em que são destacados as vantagens de morar próximo ao lixão, apesar dos 

problemas descritos ao longo deste trabalho pelos mesmos, especificamente no que 

se refere à proximidade do mesmo é visto como um facilitador de acordo com as 

falas dos entrevistados(100%). 

No que pese as diferenças de opinião, devido principalmente às diferenças no 

perfil socioeconômico e necessidades sociais e de saúde entre os grupos são 

encontrados conteúdos de unanimidade, que destacam a possibilidade de uma 

melhor atuação da Prefeitura Municipal frente à minimização dos problemas 
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relacionados ao lixão e no que diz respeito à instrução ou orientação por parte deste 

órgão público relacionados aos riscos advindos do mesmo; seja no tocante a saúde 

ambiental, educação em saúde, ou qualquer outro assunto relacionado ao tema. 

Na sequência serão apresentados separadamente por grupo os conteúdos 

das percepções expressas que dão significados aos discursos, de acordo com as 

categorias e subcategorias relacionadas. Posteriormente os resultados das 

representações serão comparados, assim como foi realizado durante as outras 

dimensões abordadas neste estudo. 

Quadro 15: Descrição das Categorias, Sub Categorias e Percepções Manifestadas 

pelo GMNC. 

Categorias Sub Categorias Manifestações por entrevistado 
Grupo Morador Não Catador (GMNC) 

Relatos acerca 
das percepções 
do Poder 
Público 

Modos 
possíveis de 
interferência 
do poder 
público 

 Fazendo a triagem dos problemas e do material que chega 
ao lixão (EMNC1) 

 Transferindo o lixão para outro lugar adequado, isso aqui é 
mata!(EMNC2) 

 Reciclando os lixos (EMNC3) 

 Tirando o lixão daqui (EMNC3) 

 Fazer reciclagem, melhorar o lixão, isso também gera renda 
pra cidade(EMNC4) 

 Outra via de acesso ao lixão 

 Melhorar transporte de lixo e o acondicionamento. (EMNC4) 

 Achar local adequado, não adianta mudar o problema de lugar 
e poluir outro local (EMNC5) 

Motivos que 
levaram a não 
interferir 
 

 Comodismo (EMNC1) 

 Falta de vontade e estrutura; (EMNC2) 

 Acho que eles não têm local pra mandar, a cidade é dentro 
de uma APA; (EMNC3) 

 Porque é caro (EMNC4) 

 Eles não estão ‘’nem aí para’’ o meio ambiente (EMNC5) 

Percepções 
Acerca das 
Ações 
Reivindicatórias 
do Grupo 

Gargalos 

 Medo de retaliação pelo município ser pequeno; (EMNC2) 

 Não temos condições de lutar frente a este problemão 
(EMNC4) 

 Ameaças de todos os lados; (EMNC3) 

 Não me sinto acuado, mas a maioria sim (EMNC1) 

 Medo não só do poder público, mas de quem trabalha no 
lixão (EMNC2) 

Sugestões 
 Manifestações, bloqueando Estrada; (EMNC1) 

 Como cidadão, separando o lixo em casa;(EMNC2) 

 Pressionar o poder público mas estamos descrentes(EMNC3) 

Fonte: Dados primários coletados em entrevista semi-estruturada. 

5.3.1. Percepções sob atuação do poder público 

A compreensão dessa categoria teve como substrato duas subcategorias que 

lhe possibilitou conhecer as percepções construídas pelos sujeitos a cerca de 

determinada realidade e os processos que atravessam estas relações e a vida em 
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sociedade. 

5.3.1.1. Grupo de Moradores Não Catadores (GMNC) 

Na primeira subcategoria, Modos Possíveis de Interferência do Poder Público, o 

GMNC em sua maioria (80%), sinalizou a importância do poder público gerenciar 

melhor a destinação final dos resíduos e rejeitos no município. Sugestões como 

triagem, planejamento e reciclagem foram dadas, bem como, transporte de 

qualidade e adequado para acondicionar o lixo. 

Em verdade os conteúdos expressavam representações em que os sentidos 

dos modos possíveis de interferir de alguns moradores destacavam o desejo de ver 

o lixão fora desta localidade, enquanto, a maioria sinalizava que esta, não seria a 

melhor solução, pois apenas transferiria o problema de um lugar para outro. Foi 

sugerida ainda outra via de acesso ao lixão, para diminuir o incomodo ocasionado 

pelo transporte de lixo. No entanto isto não resolveria o problema como um todo 

(EMNC1). 

Os conteúdos manifestos referentes a esta subcategoria demonstraram a 

existência de uma percepção importante deste grupo no que se refere aos 

problemas ambientais provenientes deste tipo de degradação. Ademais, estas 

manifestações representam a insatisfação deste grupo sobre a atuação do poder 

púbico frente à gestão e destinação final do lixo. 

Na segunda, Motivos que Levaram a não Interferir, o GMNC, considerou 

em sua maioria (70%) como uma displicência do poder público na atuação da gestão 

final do lixo no município. Conteúdos estes, expressos como: comodismo falta de 

vontade e estrutura, foram citadas por este grupo. Estes discursos refletem além 

uma descrença no poder público local, uma insatisfação sobre a atuação desta 

esfera de governo. 

5.3.1.2. Grupo de Moradores Catadores (GMC) 

A subcategoria, Modos Possíveis de Interferência do Poder Público, traz 

para este grupo, percepções muito próximas ao seu modo de caminhar na vida com 

conteúdos significativos para eles como o trabalho, a saúde dos moradores e dos 

catadores, ou seja, traduz toda uma simbologia de vida que envolve suas 

representações em relação ao cuidado e a sobrevivência. Constatam-se diferenças 

entre os sentidos construídos e percebe-se aspirações diferentes advindas dos dois 

grupos em estudo. Enquanto o GMC significa questões mais singulares e 
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específicas e GMNC dão sentido a questões mais amplas relacionadas à 

preocupação com o meio ambiente e habitação. 

Os conteúdos que dão significado para a segunda subcategoria, Motivos que 

Levaram a não Interferir, se centram na displicência do poder público frente à 

situação deles, no sentimento de exclusão e no preconceito que vivenciam no 

cotidiano de sua vida, exposto anteriormente. Chama atenção o forte sentimento de 

exclusão que este grupo sente, também, por parte dos representantes do poder 

público. 

5.3.1.2. Percepções acerca das ações reivindicatórias do grupo 

Envolveu duas subcategorias, Gargalos e Sugestões, que possibilitaram a 

apreensão dos sentidos destas representações que cristalizam-se em conduta no 

decorrer de suas vivências e experiências. 

5.3.1.3 Grupo de Moradores Não Catadores (GMNC) 

O GMNC, na subcategoria Gargalos, em sua maioria (80%) expressa 

conteúdos que remetem a insegurança e paralisia de movimentos por se sentirem 

acuados e desprotegidos frente à situação, por se tratar de um município pequeno e 

da maioria das pessoas possuir vínculo formal ou informal com representantes do 

poder público. 

Como estratégias de solução para atuação do poder público na subcategoria 

Sugestões, foram relatadas manifestações de protesto, bloqueios de passagem de 

caminhões, ações de cidadania e cobrança de soluções ao governo local frente á 

problemática. 

5.3.1.4. Grupo de Moradores Catadores (GMC) 

Na subcategoria Gargalos, destacam-se conteúdos de impotência diante da 

situação, especialmente por se sentirem excluídos. O sentimento de acomodação e 

esgotamento aparece como resultado da desilusão de tentativas anteriores 

frustradas em busca de soluções para o problema e da produção de processos de 

subjetivação que conduz a permanência de uma cidadania restrita, de sobrevivência. 

Essas percepções são reiteradas na subcategoria Sugestões, onde nenhum 

morador manifestou a necessidade de encaminhamentos de petições com o 

propósito de enfrentar o descaso do poder público. 

Os resultados descritos sobre os discursos dos moradores de ambos os 
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grupos, expressam a representação negativa simbolizada pelo poder público para os 

mesmos, considerado, por eles, como o grande entrave na resolução e minimização 

dos problemas relatados de destinação final de lixo no município. 

Quadro 16: Descrição das Categorias, Sub Categorias e Percepções 
Manifestadas/Expressas pelo Grupo Morador Catador (GMC) 

Categorias Sub Categorias Manifestações por entrevistado 
Grupo Morador Catador (GMC) 

Relatos acerca da 
Percepção do 
Poder Público 

Modos possíveis 
de interferência 
do poder público 

 Protegendo a gente (EMC1) 

 Trazendo remédio e exame, injeção pra cá (EMC2) 

 Fazendo galpão pra gente trabalhar na reciclagem 
(EMC3) 

Motivos que 
levaram a não 
interferir 

 É tudo interesseiro, o prefeito nuca pisou aqui.(EMC1) 

 Por eles, a gente more (EMC2) 

 E alguém liga pra gente? É ruim (EMC3) 

Percepções 
Acerca das Ações 
Reivindicatórias 
do Grupo 

Gargalos 
 Nada impede. A gente que tá cansado (EMC2) 

 Saber que de nada vai adiantar (EMC1) 

 E quem quer saer da gente (EMC1) 

Sugestões 
 A gente não pode fazer mais nada. (EMC2) 

 Já falamos até com vereador. (EMNC3) 

 Pra que? Ninguém vem aqui. Só joga o lixo e sai. (EMC1) 
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6. DISCUSSÕES 

Aborda a percepção dos riscos socioambientais e de saúde pelos moradores 

do entorno do lixão no município de Itacaré-Bahia á luz da Teoria das 

Representações Sociais. 

Os lixões se constituem em um grande problema socioambiental e de saúde 

pública na maioria dos municípios brasileiros. Neste sentido, a lei 12.305/2010 é 

criada, com o intuito de findar esta forma de degradação ambiental e prevenir e 

controlar os impactos negativos ao meio ambiente e a saúde, instituindo uma gestão 

integrada e compartilhada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos 

resíduos sólidos. 

Em se tratando de políticas públicas, tem sido cada vez mais reconhecida a 

importância da participação popular na sua construção, execução e fiscalização, não 

sendo considerada apenas como um direito, mas como um dever de todo o cidadão. 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos neste contexto considera como 

ferramenta chave para sua execução, a participação da sociedade civil, 

principalmente, daqueles que convivem de perto com o problema dos lixões nos 

municípios do país. 

Neste contexto, torna-se imprescindível para uma melhor atuação do poder 

público local frente a esta forma de degradação ambiental, conhecer e considerar as 

representações sociais dos sujeitos diretamente envolvidos nesta situação. Nessa 

perspectiva, analisar as representações dos sujeitos envolvidos localmente com a 

existência do lixão no município de Itacaré-Ba, se torna algo peculiar e 

imprescindível sobre a ótica da sustentabilidade. E é com este objetivo principal, que 

este estudo foi executado. 

Estudos que envolvem as Representações Sociais dos sujeitos relacionados 

às percepções ambientais e de risco ainda não simbolizam no Brasil, uma forte 

vertente no ramo das ciências sociais, ambientais e de saúde (VIEIRA, 1992). 

Esta teoria aborda o conhecimento dos fenômenos coletivos e de que forma 

os pensamento sociais dos indivíduos se caracterizam a partir de um objeto. 

Identificar a visão de mundo bem como o senso comum de um indivíduo ou grupos, 

se torna neste contexto, indispensável para compreensão das dinâmicas e 

interações sociais (ABRIC, 1994). 

Este estudo se fundamenta nos autores, Moscovici e Jodelet, mentores desta 
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teoria, buscou conhecer um recorte da realidade numa perspectiva interdisciplinar a 

partir de um enfoque qualitativo na compreensão das representações dos sujeitos, 

contextualizando desta forma o objeto do estudo. 

O entendimento do processo de ancoragem deu-se por meio de um mergulho 

e retorno aos objetivos iniciais e através da redução do discurso dos sujeitos 

aproximou-se do objeto do estudo. 

Ao iniciar o processo de formação das representações sociais a partir dos 

dados coletados, surgiu a necessidade de estabelecer a objetivação destas 

representações que consistiu em organizar os elementos constituintes da 

representação e ao percurso através do qual estes adquirem materialidade e se 

tornam expressões de uma realidade vista como natural (VALA,1993, p.360). 

6.1. Características e perfis dos Grupos: inter-relação com as representações 

sociais dos sujeitos. 

Retomando a primeira dimensão abordada nos resultados deste estudo 

intitulada como Perfil socioeconômico dos moradores do entorno do lixão, 

iniciaremos a discussão relacionada aos grupos de sujeitos em estudo. 

O Grupo Morador Não Catador (GMNC) apresenta maior escolaridade, maior 

renda e melhores condições de vida quando comparado ao perfil do Grupo Morador 

Catador (GMC). As características são bem diversas entre grupos, porém 

internamente em cada grupo, os indivíduos possuem perfil socioeconômico bastante 

semelhante como pudemos constatar nos resultados anteriormente descritos. 

O fato de viver no entorno do lixão no município caso, é uma característica 

comum aos grupos. Entretanto, as representações a partir deste objeto de estudo, 

em sua maioria, são percebidas e sentidas de um modo diferenciado de acordo com 

as percepções de cada grupo de sujeitos. As condições socioeconômicas 

diferenciadas entre os grupos exercem uma forte influencia nestas representações 

manifestas que coadunam com o contexto mais amplo de inserção no mercado de 

bens e serviços na sociedade do capitalismo mundial integrado. 

Moscovici (2003, p.9) afirma não existir separação entre o universo externo e 

interno do indivíduo (ou grupo). Sujeito e objeto não são forçosamente distintos. No 

presente estudo diante das manifestações dos grupos, ficou evidente que o objeto 

do lixão está inserido num contexto social ativo percebido por ambos os grupos, 

sendo esta uma realidade representada por estes, através de sua reconstrução pelo 
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sistema cognitivo, integrado ao sistema de valores dos mesmos, e se inter-

relacionando num contexto social que vivem estes grupos de pessoas (ABRIC, 

1994). 

Ainda segundo Abric (1994) é importante ressaltar que a representação é uma 

organização significante de uma realidade e não um reflexo desta. Se caracterizado 

como um sistema de interpretação de determinada realidade regindo relações, 

determinado comportamentos e práticas e ainda servindo como guia para ações. 

Nesta perspectiva é importante retornar a Jodelet (1989, p.36) quando esta 

afirma que a representação é uma forma de conhecimento socialmente elaborada e 

partilhada, tendo uma orientação prática e concorrendo para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social. 

A partir da descrição dos perfis dos grupos e do conhecimento do conteúdo e 

sentido das manifestações de seus discursos foi possível perceber e destacar com 

base na abordagem estrutural, algumas funções desta teoria e como estas dão 

sentidos às representações de cada grupo. 

Em estudos que envolvem as representações sociais caracterizar o perfil 

socioeconômico dos sujeitos tem sido prática considerada enriquecedora, no que diz 

respeito ao conhecimento da ancoragem e da objetivação de uma representação, 

principalmente quando se trata de estudos intergrupais (MOREIRA, 2000). 

A partir da abordagem estrutural da TRS foi possível perceber algumas das 

funções essenciais que tem papel importante nas práticas e nos relacionamentos 

intergupais a saber: 

A partir da função do Saber a qual se permite compreender e interpretar uma 

realidade por um indivíduo ou por um grupo fica evidente as diferentes 

representações que o GMC e GMNC sobre o lixão. Cada grupo representa o lixão de 

acordo com suas vivências adquiridas e no contexto que estão inseridos, com 

olhares diferenciados sobre este, que fazem parte do conhecimento adquirido e 

partilhado de cada grupo. 

Sob a perspectiva da função Identitária cada grupo possui sua própria 

identidade e esta característica influencia na representação dos mesmos sobre 

determinado objeto. Neste estudo especificamente, esta função aparece de maneira 

significante, porque a identidade de cada grupo exerceu forte influência nas 

percepções dos mesmos sobre as categorias e subcategorias relatadas 
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anteriormente e por sua vez nas representações sociais de cada grupo. 

Cabe acrescentar, ainda, que para Codol (1984, p.183)  

As representações têm por função situar os indivíduos e os grupos dentro 
do campo social, elaborando uma identidade social e pessoal gratificante, 
ou seja, compatível com o sistema de normas e valores socialmente e 
historicamente determinados. 

Estas reflexões nos permitem dizer que a função identitária está inserida no 

processo de comparação intergrupal e caracteriza as manifestações e discursos dos 

grupos e do objeto em estudo. 

Esta função nos dois grupos merece destaque, pois, de acordo com o 

contexto social que cada grupo pesquisado estava inserido, surgem diferentes 

representações. Como exemplo, temos os conteúdos de exclusão e medo sentidos 

pelos membros de um grupo em relação ao outro. Ou seja, o GMC se sentia 

excluído pelo GMNC, enquanto este último sentia medo da convivência com os 

membros do GMC. Estas manifestações nos levam a crer que a identidade está 

intrinsecamente relacionada com as atitudes e crenças, influenciando diretamente 

nas representações a partir do contexto social que cada grupo se insere. 

Ademais, o processo de construção da identidade individual e social interage 

entre a identidade individual e coletiva de cada grupo que acabam por articular 

relações que designam as representações dos mesmos (SÁ, 1998).  

No entanto é importante ressaltar que apesar de os indivíduos de um mesmo 

grupo apresentar representações coletivas simultâneas, não se pode anular as 

individuais que foram apreendidas durante todo o seu histórico de vida, afinal cada 

indivíduo é um ser autônomo em sua essência (ANDRADE, 1995). 

A função de Orientação, considerada como um guia para ação do 

comportamento de um indivíduo ou grupo, será mais destacada na III dimensão da 

discussão, assim como a função justificadora.  

Neste sentido no que tange as funções da TRS de Identidade bem como do 

Saber, estas aparecem como destaques das manifestações, percepções e 

representações nesta dimensão da pesquisa. 

6.2. Riscos socioambientais e de saúde: as representações dos moradores do 

entorno. 

A análise da II dimensão expressa pelas Representações Sociais dos 

moradores do entorno do lixão sobre os riscos socioambientais e de saúde, a 
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que estão expostos, nos remete a necessidade de revisitar os conceitos de 

ancoragem e objetivação (abordagem dinâmica) que fundamentam esta teoria e 

subsidiaram esta dimensão da discussão. 

Toda representação parte de um indivíduo ou de grupos de indivíduos sobre 

um objeto e é constituída por um conjunto de informações partilhadas, de crenças e 

atitudes sobre o mesmo. Em se tratando do objeto deste estudo, o conjunto de 

informações compartilhadas sobre os riscos socioambientais e de saúde foram 

analisados a partir da representação de dois grupos de moradores que significaram 

diferentemente um mesmo objeto social. 

Comparando os resultados obtidos intergrupos nesta dimensão, observaram-

se algumas representações semelhantes e outras contraditórias, devido 

principalmente ao núcleo das representações expressas por cada grupo se ancorar 

em aspectos peculiares (Apêndice VI). 

Em relação aos riscos ambientais o GMC possui uma baixa percepção dos 

riscos que o lixão a céu aberto ocasiona ao meio ambiente. Isto os deixa numa 

situação de vulnerabilidade já que riscos ambientais acabam por acarretar danos à 

saúde e ainda por interferirem diretamente na qualidade de vida dos mesmos.  

Tal situação foi, também, constatada por Santos (2007 p.2) em seu estudo: 

Ao ser disposto inadequadamente no solo, o lixo o polui pela introdução de 
microrganismos, pela atração de vetores, impermeabilização decorrente dos 
materiais não biodegradáveis e pelo chorume, um líquido escuro com fortes 
características físico-químicas e biológicas, por isso, de alto potencial 
poluidor, situações estas que passam despercebidas pelos catadores de 
material reciclável. 

Resultado semelhante foi observado no estudo de Araújo (2009, p.89) que 

também identificou que os catadores de materiais recicláveis possuem uma baixa 

percepção dos riscos ambientais, principalmente no que diz respeito ás 

consequências destes riscos para a saúde humana. 

Diante das constatações verificadas nos relatos deste grupo em específico 

(GMC), a partir do que foi exposto no capítulo do referencial teórico e ainda dos 

resultados apresentados referentes a esta dimensão, é que se observa uma falta de 

conhecimento dos riscos ambientais a que estes sujeitos estão expostos sendo 

necessário, portanto um trabalho de educação ambiental voltado os mesmos. 

No GMNC, a análise do conteúdo das representações em geral é significada 

de maneira mais profunda. Apesar de não viverem diretamente sob o lixão, os 



85 
 

sujeitos deste grupo possuem uma grande preocupação com os riscos ambientais 

ocasionados por este tipo de degradação ambiental. Provavelmente estas diferentes 

representações entre os grupos estão ancoradas e relacionadas ao perfil de 

escolaridade e características socioeconômicas diferenciadas e descritas na I 

dimensão dos resultados deste estudo (p.59). 

Os riscos sociais também são representados de maneira diferenciada pelos 

dois grupos. O primeiro grupo (GMC) ancora sua representação a partir do estigma 

relacionado ao trabalho de catador de lixo. As representações objetivadas são 

percebidas nos discursos dos indivíduos com destaque para sentimentos de 

exclusão, preconceito, vulnerabilidade, os quais são fortemente relacionados ao 

contexto laboral e social em que vivem. 

Estes mesmos riscos sociais referentes aos catadores de material recicláveis 

também foram constatados em outros estudos, a exemplo dos de Fossa e Saad 

(2006); Oliveira (2007); Araújo (2009), o que nos leva a concluir que este achado 

não é um fato restrito, mas sim bastante comum no Brasil e em outros países 

subdesenvolvidos. 

O GMNC tem suas representações ancoradas no estigma de se morar 

próximo ao lixão. Estes por sua vez, objetivam representações relacionadas à 

discriminação, preconceito e exclusão principalmente ancoradas na rejeição por 

parte de outros moradores do município com igual condição social que eles. Não 

obstante se sentem marginalizados de certa forma, por morarem próximo ao 

depósito de lixo do município. 

Os riscos à saúde aparecem como uma grande preocupação para os dois 

grupos de moradores, uma vez que não existe nenhum equipamento de saúde e 

ações desenvolvidas voltadas para o controle das causas, riscos e danos 

decorrentes do acondicionamento inadequado do lixo e de outros problemas e 

necessidades de saúde e sociais. 

As representações e sentidos dados à saúde e ao trabalho por este grupo, em 

primeira instância, apontam para existência de uma vulnerabilidade estrutural 

determinada pela omissão do Estado de prover aos cidadãos direitos básicos como 

saúde, educação, trabalho entre outros. E em segunda são resultados de processos 

de objetivações ancoradas não só em fatores relacionados ao seu nível de 

escolaridade, mas também na crença de que saúde é ausência de doença e não 
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algo que requeira cuidados promocionais e preventivos. 

Ademais, o cotidiano de trabalhar e viver sob o lixão faz com que a maioria 

dos riscos à saúde sejam minimizados e passem despercebidos e se constituam em 

uma paisagem territorializada para estes moradores, o que acaba por deixá-los mais 

vulneráveis as doenças. No estudo de Porto et al (2004), estas mesmas 

características também foram observadas no que diz respeito aos catadores de lixo. 

O GMNC, apresenta uma maior percepção dos riscos à saúde, principalmente 

no que diz respeito a fatores relacionados aos vetores que transmitem doenças e à 

veiculação destas por meio hídrico, como foi abordado na seção dos resultados. 

Apesar de possuírem uma maior percepção em relação ao grupo de morador 

catador, ainda é notória a necessidade de ações preventivas e educativas também 

direcionadas a este grupo.  

Estas discussões estão consubstanciadas na TRS sobre as diferenças 

encontradas nas diversas percepções e representações de cada grupo a partir de 

um mesmo objeto, constatando o fato de que a construção seletiva, característica do 

processo de objetivação, tem o conhecimento empírico obtido através das interações 

cotidianas e é filtrado pelos valores e vivências por cada grupo (JODELET, 1989; 

VALA, 1993). 

Doise (2000, p.250) traz uma importante contribuição sobre este aspecto 

quando refere que; 

A homogeneidade de uma população não é definida pelo consenso entre 
seus membros, mas sim pelo fato de que sua representação se organiza em 
torno do mesmo núcleo central, do mesmo princípio gerador do significado 
que eles dão à situação ou ao objeto com o qual são confrontados. 

Esta afirmação retrata os sentidos e as representações provenientes dos 

resultados e discussão realizada neste estudo, pois apesar de os moradores dos 

dois grupos se constituírem em uma mesma população e possuírem um problema 

em comum (o riscos de viver no entorno do lixão), os membros dos dois grupos se 

organizam em torno de um núcleo central diferenciado, em relação aos riscos 

provenientes do lixão abordados como objeto deste estudo e de outros aspectos de 

sua vida. 

6.3 O Habitus: a função de orientação e a função justificadora da TRS e suas 

relações frente à atuação do poder público e as ações reivindicatórias dos 

moradores do entorno. 
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Um grupo de indivíduos ao longo de sua trajetória de convivência 

compartilhada acumula percepções que vão guiando suas práticas. Neste estudo 

especificamente, temos dois grupos de indivíduos cada qual com seus 

posicionamentos, ethos de posição ou habitus, que acabam por influenciar suas 

ações e pensamentos. Os sujeitos pertencentes a um mesmo grupo acabam 

vivenciando conflitos, inquietações, sensações positivas semelhantes, que vão 

estruturando a subjetividade de cada grupo [  ] (SOBRINHO, 1998). 

Concordando com este autor e retornando às experiências aqui manifestadas 

foi possível constatar que as representações expostas, não se constituem apenas de 

experiências acumuladas pelo grupo, mas também, dos resultados da ação do 

próprio grupo sobre eles mesmos e de como o mundo exterior incide sobre ele. 

Ademais, de acordo com estudos dos principais autores e outros que também 

abordaram a TRS sob o contexto de grupos, ficou evidente que as representações 

são construídas pelos sujeitos para que as mesmas possam servir de orientação, de 

guia prático para ação, sendo transmitidas entres os indivíduos, não tendo como 

objetivo dar conta das diferenças entre os indivíduos do grupo, mas sim, das 

diferenças grupais (MOSCOVICI 1978; SOBRINHO 1998). 

Nesta perspectiva é importante destacar a questão da influência do habitus 

sob o olhar de cada grupo deste estudo, principalmente nos quesitos atuação do 

poder público e ações reivindicatórias e de como este reflete nas diferenças das 

percepções externadas sobre a atuação do poder público em relação aos riscos 

advindos do lixão. 

Após análise dos diferentes resultados obtidos nos dois grupos sobre um 

mesmo objeto, percebe-se que o fato do GMC possuir um perfil socioeconômico 

mais baixo que o GMNC, suas expectativas em relação à atuação do poder público 

estão mais relacionada à sua atividade laboral. No que tange aos riscos ambientais 

este grupo também não manifestou grandes preocupações referentes a esta 

dimensão. Ademais os riscos à saúde e sociais externados, também estão 

relacionados ao trabalho dos mesmos. 

Esta percepção referente ao GMC se assemelha aos resultados obtidos no 

estudo de Araújo (2009), no qual a autora aborda o fato de que o grupo de catadores 

estudados na ocasião possuía uma percepção maior em relação aos riscos á saúde 
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do que ambientais e também os relacionavam apenas com a atividade laboral 

executada pelos mesmos. 

Em contrapartida, os resultados obtidos sobre as manifestações do GMNC 

relacionam a existência dos riscos socioambientas e de saúde com a proximidade de 

sua residência ao lixão, além de possuírem uma percepção mais profunda sobre os 

riscos que envolvem esta degradação ambiental. Neste sentido, constata-se que 

este grupo possui uma maior percepção sobre os riscos ambientais, sociais e de 

saúde do que o outro, possuindo uma representação em relação aos riscos que 

envolvem lixão mais ampla que o GMC. 

Retomando as funções de orientação e justificadora da TRS que abordam a 

representação como uma orientação para ação e como uma justificativa de ação 

para com determinado objeto, na III dimensão dos resultados e discussão deste 

estudo, estas, são bastante perceptíveis, pois as objetivações externadas sobre a 

atuação do poder público para os dois grupos de moradores deste estudo, são 

ancoradas no que os indivíduos e seus respectivos grupos absorveram durante toda 

a convivência com a problemática do lixão e ainda são provenientes das relações de 

poder estabelecidas entre a esfera de governo municipal e os demais moradores do 

entorno. 

Em se tratando das características baixo nível de empoderamento e ações 

reivindicatórias, estas podem ser justificadas com base na função de orientação 

(ABRIC, 1998) visto que esta acaba por guiar as práticas e ações dos grupos, 

situação manifestada pelos sujeitos deste estudo diante do sentimento de 

impotência e frustração sobre o fato de viverem expostos aos riscos aqui 

mencionados. Neste sentido, estes sujeitos acabam por objetivar como ineficazes 

suas ações reivindicatórias em relação ao poder púbico que por sua vez se ancoram 

na ineficiência da atuação da esfera de governo local anteriormente relatada pelos 

sujeitos. 

Neste contexto, apesar de os grupos manifestarem diferentes discursos e 

aspirarem diferentes soluções em relação à atuação do poder púbico local, ambos 

se sentem impotentes diante de qualquer ação que possa solucionar o problema que 

eles vivenciam mesmo que de diferentes formas resultando num baixo 

empoderamento. 

Sendo assim é importante perceber que nas análises das representações 
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manifestadas pelos grupos, a relação do habitus principalmente nesta III dimensão, 

se relaciona intrinsecamente com a objetivação destas representações orientando-

as. Entretanto é importante ressaltar que a autonomia e a iniciativa particular dos 

atores sociais participativos continuam existindo também como ferramenta 

influenciadora nestas representações. (SOBRINHO, 1998). 

Deste modo, os resultados obtidos na última dimensão deste estudo a partir 

das representações externadas sobre as políticas públicas relacionadas à gestão de 

resíduos sólidos em âmbito local, sinaliza que esta poderia ser mais efetiva. Por 

outro lado se constatou que o baixo nível de ações reivindicatórias dos sujeitos em 

estudo simboliza um resultado de tentativas frustradas de ação e de uma descrença 

generalizada na possibilidade de melhoria das ações relacionadas à atuação do 

poder público. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A sustentabilidade nos dias atuais tem sido considerada e reconhecida como 

imprescindível para a manutenção da vida no nosso planeta. O Brasil por ser um 

país em desenvolvimento no que tange à gestão dos resíduos sólidos entre outros 

aspectos, ainda, necessita avançar bastante neste sentido, com o objetivo de findar 

ou minimizar impactos relacionados á existência dos lixões, torna-se cada vez mais 

necessário. 

Ainda que a gestão de resíduos sólidos seja permeada por diversos entraves 

nas três esferas de governo, este desafio deve ser enfrentado com maior 

perseverança e de forma intersetorial, para que os riscos socioambientais e de 

saúde relacionados ao problema, sejam solucionados ou reduzidos de tal maneira 

que proporcione uma melhor qualidade de vida ao meio físico e também aos 

aspectos psicossociais que abrangem á saúde humana. 

Neste contexto, os moradores do entorno dos lixões são os que mais sofrem 

com os riscos a partir desta forma de degradação ambiental e acabam por formular 

representações importantes sobre o objeto deste estudo mais especificamente no 

município pesquisado. Estas, por sua vez, são de fundamental importância na 

construção de uma política direcionada á destinação final de resíduos sólidos tendo 

em vistas a diminuição desses riscos. 

A partir do material coletado e dos resultados e discussão apresentados foi 

possível apreender diante das representações,que os riscos socioambientais e de 

saúde provenientes desta degradação ambiental poderiam ser reduzidos ou 

acabados com uma melhor gestão e gerenciamento por meio da mobilização do 

poder público local. Apesar de os dois grupos aspirarem, em sua maioria, diferentes 

soluções para redução destes riscos, ambos se posicionam como vítimas, de uma 

gestão pública mal planejada e executada. 

Constatou-se também que as relações de poder fragilizadas vivenciadas 

intergrupos e entre o poder público influenciam, e direcionam a orientação das ações 

de cada grupo diante do mesmo problema e que estas acabam por guiar as práticas 

dos sujeitos do estudo. 

No que tange estas representações, percebeu-se ainda, que as mesmas 
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foram construídas na interação entre os diferentes elementos que compõem a 

ancoragem e a objetivação de cada grupo refletindo a identidade destes, revelando 

a essência da apreensão desta problemática de acordo com a realidade que cada 

grupo de morador envolvido. 

Neste sentido, pode-se dizer que o pressuposto do estudo foi confirmado, 

pois, os dois grupos de moradores apesar das diferentes manifestações, 

representam negativamente o fato de viver no entorno dos lixões, ainda que, o GMC 

em algum momento considere vantagem viver próximo ao seu local de trabalho. 

Ademais ressaltam como insatisfatória a atuação do poder público, o que acaba por 

levar a um baixo nível político reivindicatório destes sujeitos. 

No que diz respeito às representações sociais da população residente no 

entorno do lixão a céu aberto, sobre os riscos socioambientais e de saúde, no que 

pese as percepções diversificadas e diferenciadas; uns moradores apresentaram 

convicção sobre os riscos e outros não. 

Também foi descrito o perfil socioeconômico dos sujeitos que residem no 

entorno do lixão no município, e percebido que este influencia na percepção dos 

riscos de maneira geral. Foi constatado ainda a inexistência de políticas públicas 

municipais e ações reivindicatórias voltadas para o enfrentamento dos riscos 

abordados a partir dos resultados das manifestações e representações dos sujeitos 

em estudo. 

Na sequência foi visto também que os moradores consideram a poluição da 

água como maior problema relacionado aos riscos ambientais; a exclusão, como 

principal risco social e as doenças de veiculação hídrica, bem como, a presença de 

vetores como principais riscos á saúde. Cabe acrescentar que os moradores 

percebem alguns riscos relacionados ao objeto do estudo. Contudo apresentam uma 

baixa percepção da gravidade dos mesmos, principalmente em se tratando do GMC. 

Esse grupo por estar em contato direto com o lixo, viver em condições de 

moradia precárias e possuírem pouco ou nenhum acesso á serviços considerados 

básicos para sobrevivência como saúde e educação, e ,ainda por perceberem de 

maneira superficial os riscos a que estão expostos, principalmente os riscos á saúde 

ficam extremamente vulneráveis a estes. 

O GMNC em suas manifestações demonstrou que estes riscos que envolvem 

o lixão afetam bastante a sua qualidade de vida e apesar de estarem menos 
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expostos e menos vulneráveis que o GMC ao problema, também necessitam de 

cuidados e intervenções que venham produzir uma qualidade de vida mais 

satisfatória. Sendo assim, a existência do lixão acaba por se constituir em um 

problema crônico também para estes moradores. 

Nas representações aqui analisadas e descritas constata-se a ausência e 

omissão do Estado na minimização dos riscos a que estão expostos os moradores 

do entorno do lixão neste município. Neste sentido, planejar ações e estratégias 

para redução destes riscos torna-se uma medida necessária. Educação ambiental e 

de saúde, promoção da saúde, redução da injustiça social e ambiental relacionada 

ao problema, são fatores que podem corroborar na minimização dos riscos aqui 

expostos e gerar uma melhor qualidade de vida a estes sujeitos. 

Mais do que preciso, torna-se imperioso a necessidade de priorizar estes 

grupos de sujeitos nas políticas públicas locais com o intuito de promover a 

sustentabilidade, que em sua tríade, envolve aspectos relacionados ao ambiente de 

forma global, á sociedade e á economia. Por conseguinte, uma maior 

sustentabilidade simboliza uma melhor qualidade de vida para os sujeitos 

diretamente envolvidos com o problema do lixão. 

Deste modo, é necessária uma ação firme do poder público na 

implementação de políticas intersetoriais para que as ações sejam mais efetivas e 

eficientes impactando positivamente em defesa da vida. Trata-se, pois, de assegurar 

uma ação contínua, dinâmica e cíclica, em que a redução dos riscos ambientais 

recai sobre a redução dos riscos á saúde que por sua vez diminuem os riscos 

sociais, que simbolizam um ambiente saudável. 

No que tange ás recomendações a partir dos resultados deste estudo, pode-

se destacar as seguintes intervenções propostas; 

 Ações intersetoriais que envolvam a Secretaria do Meio Ambiente, Saúde, 

Infraestrutura e Assistência Social; 

 Coleta seletiva de lixo; pontos de coleta de material reciclável em vários 

pontos da cidades para incentivo da reciclagem; triagem dos materiais;  

 Educação ambiental esporádicas voltada para a importância da separação de 

lixo á todos os moradores da cidade para facilitar o trabalho do catador de lixo e 

a coleta seletiva; 

 Otimização do transporte de lixo e rua de acesso ao lixão; 
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 Educação em Saúde Ambiental voltadas para os moradores do entorno com 

produção de cartilhas, visitas domiciliares que expliquem como reduzir possíveis 

riscos provenientes do lixão; 

 Inserção de Agente Comunitário de Saúde e de Endemias nesta microárea 

considerada de risco para auxílio no controle e na redução destes riscos; 

 Incluir os moradores do entorno no Programa de Saúde da Família (PSF), 

onde estes possam ter uma assistência especializada, com visitas domiciliares 

frequentes da equipe de saúde, principalmente aos moradores que são 

catadores de lixo; 

 Realizar triagem dos moradores que são catadores de lixo e incluí-los em 

programas socioambientais, de educação e de saúde; 

 Fornecer subsídios aos catadores de lixo para que possam realizar o seu 

trabalho com riscos menores, fornecendo materiais de proteção individual 

(EPI´S), acompanhamento vacinal, construções de galpões para melhoria da 

atividade laboral dos mesmos; 

 Extinguir o lixão transformando-o em aterro sanitário ou construir um novo 

aterro em um local onde não coloque em riscos a vida de pessoas e do meio 

ambiente; 

  Recuperar a área degradada pelo lixão atual; 

  Incentivar o associativismo e/ou cooperativismo.  

A partir deste estudo que envolve as representações sociais de moradores 

do entorno do lixão no município em estudo ficou evidenciada a necessidade de 

uma intervenção por parte do poder público municipal capaz de minimizar riscos 

provenientes da degradação do lixão. As práticas intersetoriais, principalmente as 

ambientais e de saúde voltadas a uma melhoria da qualidade ambiental e de vida, 

irão possibilitar uma maior qualidade de vida e uma diminuição da vulnerabilidade a 

que estão expostos pelo fato de residirem nesta localidade. 

Torna-se importante, no entanto, mencionar que esta investigação tem a 

intenção de auxiliar e corroborar com o poder público municipal, pois é sabido 

infelizmente, que este é um problema frequente, apesar de preocupante, em 

diversos municípios do país e que pesquisas com este teor são peças importantes 

na construção de um plano de ação efetivo. 
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As representações aqui analisadas são ferramentas indispensáveis na 

elaboração de um planejamento estratégico situacional e se constituem num 

diagnóstico qualitativo importante na efetivação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos em nível local, no que tange aos aspectos da cidadania e participação 

popular dos sujeitos envolvidos. 

Este trabalho pode ainda se tornar um elo entre a comunidade pesquisada e 

o poder público local, pois através das manifestações representadas aqui, pode-se 

propor a elaboração de um plano de ação participativo e intersetorial para atuar na 

problemática e fortalecer e estreitar as relações tornando-as mais molecularizadas 

e flexíveis e com isso horizontalizar as tão fragilizadas relações de poder entre 

estes atores. 

A subjetividade aqui objetivada através das representações dos moradores 

muitas vezes fica despercebida em estudos de natureza exclusivamente 

quantitativa, deixando-se de considerar aspectos básicos e de fácil solução para 

determinado problema. 

Sendo assim espera-se que através do conhecimento das representações 

aqui reproduzidas, seja possível apostar na transformação desta realidade tão 

insustentável que expõe vidas e o meio ambiente á tamanha vulnerabilidade, 

auxiliando efetivamente numa gestão e gerenciamento mais adequada de resíduos 

sólidos e rejeitos em nível municipal, que por sua vez possam ocasionar uma 

melhoria na qualidade de vida através da minimização dos riscos evidenciados 

para os moradores do entorno do lixão, bem como subsidiar informações, para o 

gerenciamento destes riscos, sinalizando a importância da formulação e 

implementação de políticas públicas voltadas para o enfrentamento dos problemas 

e necessidades desta comunidade e desta forma de degradação ambiental. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE I 

QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

 Nome______________________________________ 

 Sexo: (   )F             (   )M 

 Idade:_________. 

 Escolaridade __________________. 

 Profissão;_____________________. 

 Renda familiar (   )abaixo de um salário mínimo.  (   )1 a 3 salários 

mínimos  

(   ) acima de 3 salários mínimos.   

 Recebe bolsa família? (   )SIM          (   )NÃO.               

 N. de membros na família;__________________ . 

 Tipo de habitação:________________________ 

 N cômodos;______________________ 

 Agua tratada?___________ 

 Energia elétrica?______________ 

 Rede de esgoto?______________ 

 Frequenta o  posto de saúde do Bairro?___________ 

 Acs na área?_____________. 

 Possui animais domésticos? Quais e quantos?______________ 
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APÊNDICE II 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM MORADORES 

1. Há quanto tempo mora no entorno do Lixão?  

(   )menos de um ano      (    )entre 1 e 5 anos   (   )mais de 5 anos 

2. A existência do LIXÃO interfere na sua vida e na de sua família? 

(  )Sim 

(  ) Não 

3. Vê alguma vantagem em e morar no entorno do lixão? Quais seriam? 

4. Numa escala de 0 a 5(onde zero significa insatisfeito e cinco satisfeito) , 

quanto você está satisfeito em morar próximo ao LIXÃO? 

5. Você acha que o LIXÃO gera algum risco para o meio ambiente? Quais 

seriam estes riscos? 

6.  Você acha que o ‘’lixão’’ de alguma forma polui: 

(   )Água 

(    )Solo 

(    )Ar 

7. Você considera que viver perto LIXÃO traz algum risco para sua saúde? 

Quais seriam estes riscos? 

8. Algo tem incomoda em morar próximo ao Lixão? Se sim, O que mais te 

incomoda? 

(   )Sim.O que mais te incomoda? 

(   )Não. 

9. Você acha que o fato de morar próximo ao LIXÃO, os diferencia dos demais 

moradores do município? 

(    )Sim. Por que? 

(    )Não 

10. Você acredita que o poder público (prefeitura), poderia interferir, mudar 

estes problemas referentes ao LIXÃO? 

(    )Sim.Seguir pra questão 11 e 12. 
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(     ) Não.Pular pra questão 13. 

11. De que forma você acha que prefeitura poderia interferir? 

12. Por que você acha que a prefeitura não interfere? 

13. E vocês poderiam fazer algo pra melhorar esta situação? 

14.  De que forma vocês fazem algo? 

15.  Algo impede que vocês tomem alguma atitude? 

(   )Sim.O que? 

(    )Não. 

16. Vocês recebem ou já receberam alguma instrução da prefeitura, do posto 

de saúde, do agente de saúde sobre os possíveis riscos devido ao fato de se 

morar próximo ao LIXÃO? 

(   )prefeitura 

(   )posto de saúde 

(   )agente de saúde 

(   )outros. 

17. Se sim, quais foram? 
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APÊNDICE III 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DO 

BAIRRO 

 Nome da associação: 

 Histórico do Bairro 

 Quantos habitantes há na comunidade?:  

 Quais as oportunidades de trabalho e renda? :  

 CONDIÇÕES AMBIENTAIS E CONDIÇÕES DE VIDA 

 Devastação Ambiental:  

 Saneamento Básico 

 Rede de Esgoto 

 Agua encanada; 

 Abastecimento de água:  

 Coleta de lixo 

 Tipo de Residência: 

 (  ) Alvenaria  (  ) Madeira  (   ) Barro 

 Ocorrência das principais doenças:  

 ACESSO À SERVIÇOS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE/ 

HOSPITAIS:  

 ACESSO À TRANSPORTE :  

 ACESSO À ESCOLAS/CRECHES/ UNIVERSIDADE:  
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APÊNDICE IV 

QUADRO 17: Percepção das Representações dos Grupos Frente Exposição aos 
Riscos Ambientais e de Saúde. 
 

GRUPOS RISCOS 

AMBIENTAIS 

RISCOS 

SOCIAIS 

RISCOS Á SAÚDE 

GMC 

Percebidos de 

forma superficial 

Relação maior com 

o trabalho de 

catação de lixo. 

Grupo com maior 

exposição, porém com 

menor percepção. 

GMC 
Percebidos de 

forma profunda 

 

Relação com 

moradia próxima ao 

lixão. 

Grupo com menor 

exposição e maior 

percepção. 
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APÊNDICE V 

ROTEIRO DA OBSERVAÇÃO DIRETA 

Serão analisados os aspectos físicos, ambientais e de moradia dos sujeitos, 

em momentos pontuais, e a partir deste ponto, irá se prosseguir com a observação 

dos aspectos relacionados com a condição de vida e moradia da comunidade em 

questão. Também se utilizará do recurso fotográfico, caso os sujeitos do estudo 

autorizem, para corroborar com a construção do perfil sócio econômico dos sujeitos 

do estudo. 

Também serão observados durante a realização das entrevistas, aspectos 

comportamentais e aspectos inerentes ás falas dos sujeitos e as expressões dos 

sujeitos ao responderem ás questões da entrevista para posterior cruzamento dos 

aspectos observados com as entrevistas orais, pois para se conhecer as 

representações sociais dos sujeitos, segundo a maioria dos autores é importante 

privilegiar o conhecimento da subjetividade de um grupo através dos significados 

que os mesmos constroem no seu cotidiano, sobre determinado assunto, exprimindo 

a representação da relação homem-meio ambiente, á partir dos significados que os 

sujeitos dão a um contexto abordado (BARRETO 2005; CRUZ, 2006). 
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APENDICE VI 

Registros fotográficos da Observação Direta 
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