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Eixo Temático 3: Políticas públicas e ações para promoção da qualidade de vida 
 
Resumo: 
A poluição gerada pelo lixo representa uma ineficiência no sistema de tratamento, que 
dentre outros fatores é resultante da ausência de infraestrutura adequada a sua 
transformação e reaproveitamento (LIMA, 2004). Este trabalho visa identificar e caracterizar 
quais os problemas socioambientais enfrentados pela população, numa unidade analítica 
que são os canais de drenagem. Neste contexto, este estudo justifica-se da importância de 
compreender o reconhecimento da percepção populacional e a influência significativa do 
poder público na criação de políticas visando à resolução ou amenização dos problemas 
relacionados aos resíduos sólidos. Além disso, discutir o gerenciamento de resíduos sólidos 
na promoção de políticas públicas é importante, tanto que, em nível internacional países 
como a França, Alemanha, Canadá tratam a respeito da questão (NUNESMAIA, 2002). 
Outro fator, é que o problema dos resíduos sólidos se inter-relaciona com a saúde, 
demonstrando a importância dos estudos em Geografia da Saúde na promoção da 
qualidade de vida. Quanto ao método da pesquisa, é de cunho quali-quantitativo 
predominantemente explicativo e também propõe algumas soluções para o problema. A 
metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico, através de artigos, dissertações, 
livros, além da realização de levantamento de campo para o reconhecimento da área 
estudada, através de fotografias e aplicação de questionários semi-estruturados. A 
percepção da população de que grande parte do problema enfrentado na questão do lixo é 
oriunda dela própria através de hábitos inapropriados e a necessidade de ações de 
educação ambiental por parte do poder público na promoção à saúde foram alguns 
resultados obtidos neste trabalho. 
Palavras-chave: lixo, saúde, impactos socioambientais, gestão pública, canal de drenagem. 
 
Abstract:  
The pollution generated by waste represents an inefficiency in the treatment system, which 
among other factors is resulting from lack of adequate infrastructure for processing and 
reuse (LIMA, 2004). This work aims to identify and characterize which environmental 
problems faced by the population, an analytical unit that are the drainage channels. In this 
context, this study justified the importance of understanding the population perception and 
recognition of the significant influence of the government in the creation of policies aimed at 
lessening or resolution of problems related to solid waste. Also, discuss the management of 
solid waste in the promotion of public policies is important, so that in international countries 
such as France, Germany, Canada deal on the issue (NUNESMAIA, 2002). Another factor is 
that the problem of solid waste is interrelated with health, demonstrating the importance of 
studies in Geography of Health in promoting quality of life. As to the method of research is 
predominantly qualitative and quantitative nature explanatory and also proposes some 
solutions to the problem. The methodology used was the literature through articles, 
dissertations, books, and conducting field surveys for the recognition of the studied area, 
through photographs and application of semi-structured questionnaires. The public 
perception that much of the problem faced in the litter issue comes from her own through 
inappropriate habits and the need for environmental education by the government on health 
promotion were some results obtained in this work. 
Keywords: trash, health, environmental impacts, public management, drainage channel. 
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1. Introdução 

O ambiente é um grande gerador de bem-estar para a população, quando se 

executa um bom planejamento em todas as suas instâncias (sociais, ecológicos, 

econômicas, entre outros). Atualmente, o estilo de vida e os padrões de comportamento 

adotados, no que tange ao consumo e a geração de resíduos sólidos, no modelo de 

produção e consumo capitalista, é mais elevado do que a capacidade de absorção e 

reciclagem por parte do meio físico e, especificamente no meio urbano tem se tornado uma 

realidade.  

A pesquisa compreenderá os reflexos existentes desse modelo de produção, o 

lixo e as suas consequências socioambientais, numa unidade analítica que são os canais de 

drenagem. Neste caso para a população que mora nas margens de um dos maiores canais 

de drenagem da cidade de Macapá/AP, o Canal do Beirol. Devido também a estes motivos 

se escolheu o tema lixo urbano, conceituado como sendo resíduos no estado sólido e semi-

sólido, que resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição (NUNESMAIA, 1997 apud FARIAS 

& FONTES, 2003).  

Além disso, o tipo de lixo produzido segundo Lima (2004), revela muitos 

indicadores sociais de determinada população numa área, por exemplo, grande quantidade 

de matéria orgânica como lixo indica que aquela população pode ser de classe pobre; 

todavia, esta consideração nunca deve ser generalizada, para evitar cometer grandes 

equívocos. Neste trabalho também se irá discutir a respeito de problemas de ordem humana 

como os tipos de poluição acarretados pelo lixo, a questão da cidade através da 

urbanização que abrange a infraestrutura expondo tal problemática no Canal do Beirol. Este 

é um tema atual e abrangente, que interfere no cotidiano de uma população, e que a seu 

manuseio inadequado tem ocasionado o aumento dos casos de doenças emergentes, por 

exemplo, a cólera, que é considerada como uma doença infecciosa cuja incidência 

aumentou nas últimas décadas ou tende a aumentar no futuro (...).  

Para Ledeberg, 1992 apud Pignatti (2003), tanto a descoberta de novos vírus 

como o reaparecimento de doenças antigas, é classificada como emergentes. Quanto à 

gestão, num mundo em que as questões ecológicas ganham destaque, especialmente com 

a questão da Agenda 21 nacional, as conferências ambientais como a Rio-92, devem 

implementar sistemas que contemplem a descentralização e as parcerias com a 

comunidade, por exemplo, além de instituir uma política nacional de resíduos sólidos, 

definindo padrões mínimos de geração, coleta, acondicionamento, armazenamento, 
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transporte, transbordo, tratamento e disposição final (BRASIL, 2000). Parte dos problemas 

socioambientais é resultante da interação conflituosa e ineficaz entre os atores 

sintagmáticos, sendo por esse e pelos outros motivos supracitados, tal temática foi 

escolhida para este estudo.  

 

2. Metodologia 

A pesquisa, realizada de janeiro a maio de 2013, parte do interesse de 

reconhecer os problemas enfrentados pela população, através do despejo de resíduos 

sólidos nas margens do Canal, como também da ineficiência, embora o esforço existente de 

ações do poder público no intuito de minimizar os impactos no meio e buscar soluções 

inclusive para elaboração de políticas públicas. A pesquisa é de cunho quali-quantitativa, 

predominantemente explicativa. Primeiramente, a busca de referenciais teóricos a respeito 

de temáticas como percepção sobre o lixo, a gestão em nível nacional como municipal, o 

lixo como produto do modelo consumista oriundo do modo de produção capitalista. Se 

obtendo informações destes conteúdos através de pesquisa em artigos, Trabalhos de 

Conclusão de Curso, dissertações e livros. Além de fotografias do local pesquisado. 

Com relação ao campo foi realizada a coleta dos dados, através da visita em 

órgãos públicos como a Secretaria Municipal de Manutenção Urbanística (SEMUR), a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEMDUH) e a Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente (SEMA), na cidade de Macapá-AP, para conhecer a respeito da 

gestão do lixo municipal e dos programas governamentais. Além disso, o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) e empresas responsáveis pela coleta de lixo, para coletar 

informações adicionais para a pesquisa em questão, e de anotações realizadas em campo 

no Canal do Beirol.  

Em segundo lugar, a realização de trabalho de campo, através de 30 

questionários semi-estruturados aplicados com parte da população, através da abordagem 

para a entrevista em suas residências, que mora nas margens do Canal do beirol, 

contemplando questões como a frequência da coleta e o tipo de lixo produzido na 

residência. Após a análise dos dados, foram elaborados os resultados da amostra obtidos 

no trabalho de campo, comparando com o referencial teórico e os desdobramentos 

decorrentes da interação dos fatores físicos e humanos relacionados ao lixo na saúde 

populacional.  
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3. Resultados e Discussão 

Figura 01- Área de estudo: 

 

 

Figura 1: Google Earth.  Lugar de atuação no Canal do Beirol (o Canal do Beirol se localiza na 
imagem superior direita dentro do círculo e na figura inferior entre as linhas), Macapá-AP, Brasil. 

Acessado em 11 de janeiro de 2013. 
 

Este trabalho, como mostra a figura 1, abrange parte do Canal do Beirol a partir 

da Avenida Pedro Lazarino à sua bacia de acumulação. Aqui serão abordadas questões 

como a interação ambiental com a social e as resultantes da problemática ambiental, como 

por exemplo, dos resíduos sólidos, da urbanização e a saúde da população habitante do 

lugar. 

Banhado pelo braço norte do Rio Amazonas, o Município de Macapá está 

localizado numa bacia sedimentar densamente recortada por igarapés, elos naturais entre 

as ressacas e o rio Amazonas. Macapá quando ainda Território Federal, apresentava seis 

igarapés: Jandiá, das Mulheres, Mendonça Júnior, Santa Inês, Canal das Pedrinhas e o 

Fortaleza (GEA, 2006). 
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O crescimento populacional do Município foi resultado, sobretudo, das 

migrações, com maior ocupação a partir da década de 1990 (IBGE, 2010). A implantação da 

Indústria e Comércio de Minérios S/A (ICOMI) em Santana (quando este Município pertencia 

a Macapá) teve como objetivo o escoamento do manganês explorado na Serra do Navio 

para o Porto de Santana, e foi a principal causa da vinda de imigrantes. A partir daí, 

começaram as primeiras ocupações em áreas úmidas. Em 1991 a população já alcançava 

179.177 habitantes. Em 1991, população rural de Macapá declinou, caindo cerca de 42% 

em relação a 1980 e a urbana continuou crescendo cerca de 65% sobre a de 1980; 

representando 53% da população total do Estado do Amapá (IBGE, 2013). 

 

Imagem 01- Obras de terraplanagem executadas no Canal do Beirol em 1984 

 

Fonte: Secretaria Estadual de Infraestrutura (SEINF). Março de 1984. 

 

A imagem 1 demonstra o incipiente nível de urbanização existente no entorno 

deste canal de drenagem. Efetivamente a criação da Área de Livre Comércio de Macapá e 

Santana (ALCMS) em 1991, resulta na atração de grande contingente populacional, 

alterando o conteúdo dos lugares na capital amapaense e incorporando novas áreas para 

fins habitacionais, o que inclui o canal do Beirol, tanto que em 2000 a população da cidade 

apresentou 283.308 habitantes contra 179.177 de 1991 (IBGE, 2013).  

O Canal do Beirol também sofreu com essa intensificação, passando a 

modificações espaciais como o crescimento populacional. Segundo o GEA/ PMQAU (2006), 

a população nos bairros cortados pelo Canal chegava a 42.000 habitantes nos anos 2000, e 

prevê, nos mesmos bairros 69.500 aproximadamente no ano de 2016. Todavia, como os 

problemas ambientais têm seus aspectos analisados de maneira mais lenta em relação às 
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questões econômicas (VIEIRA & BERRIOS, 2003), problemas como o assoreamento do 

canal e consequentes inundações e o lixo fazem parte do contexto daqueles habitantes.  

Com relação à temática do lixo no Canal do Beirol, foram entrevistados 30 

moradores, com intuito de fazer o reconhecimento da área e analisar os impactos 

socioambientais existentes no que se refere aos resíduos sólidos.  

 

Gráfico 01- Solução proposta pelo morador para resolver o problema do lixo  
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15

8

aumento na frequência da coleta ações de educação ambiental ações governamentais

Fonte: Organizado pelos autores, 2013. 

 

Dentre as perguntas, estava à solução proposta pelo morador para resolver o 

problema do lixo. As respostas foram em sua maioria relacionadas à Educação Ambiental, 

pois a própria população reconhece que parte do problema que ela enfrenta é oriunda dela 

própria, da sua falta de senso sobre o lugar. Isso corrobora com a visão de Dias (2004, p. 

153) que afirma que, a partir da Conferência de Tbilisi, grande evento relacionado à 

Educação Ambiental, esses programas devem promover a sensibilização desse público em 

relação ao seu próprio ambiente, envolvendo-o na resolução dos problemas da sociedade, 

extraindo disso, portanto a sua grande necessidade.  

 

Gráfico 02- Para você qual é o maior responsável pelo problema do lixo no Canal do Beirol? 
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A própria população pessoas de outros lugares poder público

 
Fonte: Organizado pelos autores, 2013. 
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Percepção é uma palavra de origem latina, que pode ser entendida como 

tomada de consciência de forma nítida a respeito de qualquer objeto ou circunstância, a 

leitura perceptiva do ambiente urbano, tanto individual quanto coletiva (MUCELLIN & 

BELLINI, 2008). Esta pergunta procura evidenciar a própria percepção da população a 

respeito da responsabilidade quanto ao problema do lixo. Segundo o questionário aplicado, 

a própria população que mora no entorno do Canal do Beirol se considera responsável pelas 

consequências resultantes da má deposição do lixo, seja no solo do entorno do canal ou até 

mesmo no canal de drenagem, mais responsável que o poder público e as pessoas de 

outros bairros. Estas ações inadequadas resultam na poluição do solo que favorece a 

proliferação de vetores como o da cólera, do tifo e da leptospirose, ou a poluição das águas 

que podem contaminar o lençol freático (LIMA, 2004), é importante considerar essa 

percepção, pois isso evidencia a necessidade, no caso da esfera governamental da 

implantação de programas de Educação Ambiental para essa população.  

 

Gráfico 03- Para você, onde deveria ser levado o lixo recolhido de sua casa? 
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Aterro sanitário lixão incinerador outro

 
Fonte: Organizado pelos autores, 2013. 

 

Este questionamento teve por objetivo obter uma compreensão acerca do 

conhecimento da população a respeito da problemática do lixo. Com relação a este 

conhecimento, Segundo Dias (2004) pode ser analisada a relevância da Educação 

Ambiental, importante instrumento para melhorar a compreensão do morador sobre o lugar 

onde vive, adquirindo conhecimento e compreensão fundamental a respeito dos problemas 

do meio ambiente, provocando mudanças de comportamento, atitude, inserindo novos 

valores. 

Conforme o resultado dos questionários aplicados, a população em sua maioria 

acredita que a disposição através do lixão público seria a solução mais adequada para o 
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problema. Todavia, no lixão ocorre à descarga dos resíduos sólidos sem o tratamento 

adequado, podendo ser um facilitador para a geração de doenças, através da poluição dos 

lençóis freáticos, via percolação da massa desses resíduos, que formam um líquido 

denominado chorume ou sumeiro (LIMA, 2004).  

Atualmente, o melhor meio de disposição para o tratamento dos resíduos sólidos 

é o aterro sanitário, devido seguir os critérios e normas de engenharia, atendendo os 

padrões de segurança operacionais como o levantamento de dados gerais, a escolha do 

terreno, o levantamento topográfico, geotécnico (LIMA, 2004). Em Macapá, a Secretaria de 

Manutenção Urbanística (SEMUR) é o órgão público municipal responsável pelo 

gerenciamento desse programa de educação ambiental sendo necessário, conforme os 

resultados obtidos na coleta de dados, elaborar uma proposta que mostre à população a 

importância do aterro sanitário, frente ao lixão como melhor destino final para o lixo urbano. 

 

Gráfico 04- Melhoria da percepção da população sobre a gestão pública 
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Nada Pouco Regular Muito

 

Fonte: Organizado pelos autores, 2013. 

 

Uma das expectativas do trabalho é a mudança na percepção da população que 

mora no entorno do Canal do Beirol sobre a gestão pública, especialmente a municipal, 

devido às ações de limpeza do Canal de drenagem efetuadas por aquele e que melhoram a 

qualidade de vida dos moradores com relação à redução no nível das enchentes.  
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Imagem 02- Assoreamento do Canal do Beirol 

 

Fonte: os autores. 05 de dezembro de 2011. 

 

Analisando o lugar, na imagem anterior, em dezembro de 2011, ao ser feito o 

reconhecimento da área, segundo o relato da população, uma das maiores dificuldades 

enfrentadas ocorre pela ausência de infraestrutura no Canal e no entorno dele. Tais 

problemas foram gerados pelo assoreamento decorrente da ausência de limpeza no leito do 

mesmo, resultando em grandes alagamentos que impossibilitam o trânsito de pessoas e 

veículos. Estes transtornos ambientais são agravados pela má disposição do lixo no local 

que, em consequência das enchentes, favorece a ocorrência de doenças como a dengue e 

a malária. Pois segundo Pignatti (2003): 

 As condições de produção e reprodução da doença (dengue) estão 

vinculadas à circulação do vírus em humanos e nos vetores que 

encontraram no ambiente urbano as condições ideais para desencadear 

surtos da doença. A produção de materiais descartáveis, a negligência com 

o lixo e o aumento de recipientes que acumulam água nos domicílios 

humanos além da densidade populacional, não está sendo encarados como 

fatores de enfrentamento da questão.  

 

O ambiente, portanto, deve ser analisado na perspectiva de gerar políticas 

públicas mais eficazes, pois muitos vetores de doenças passam a encontrar em 

determinado ambiente o seu habitat, através de alterações realizadas pela atividade 
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humana, inclusive de impactos negativos no ambiente, como a disposição inadequada de 

resíduos sólidos. 

 

Imagem 03- Aspecto do Canal após a limpeza da prefeitura, na nova gestão. 

 
Fonte: os autores. 11 de março de 2013. 

 

Comparando as Imagens 02 e 03, é perceptível a diferença relacionada ao 

Canal do Beirol, especialmente no que concerne a limpeza. A partir desta ação 

governamental, aplicou-se uma pergunta a respeito da ação da Prefeitura de Macapá. 

Conforme o gráfico 04 percebe-se que a maior parte dos entrevistados considerou uma 

melhora regular, devido especialmente à questão da limpeza pública executada pela gestão 

municipal. Parte significativa dos moradores consideraram, no decorrer da aplicação dos 

questionários, que a maior responsabilidade do poder público em relação ao problema do 

lixo se dá com a ausência de obras infraestruturais, correspondente segundo Saraiva apud 

Carvalho (2011), a construção de Bacias de retenção, ou ainda de revestimento no entorno 

do Canal, não fizeram este conceito avançar de “regular” para “muito”. Essas obras 

estruturais são de responsabilidade não somente da Prefeitura de Macapá, mais também do 

Governo do Estado do Amapá, até o momento através da discussão do Programa de 

Melhoria da Qualidade Ambiental e Urbana (PMQAU).  
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4. Conclusão 

Com relação à gestão pública, a Secretaria Municipal de Manutenção 

Urbanística (SEMUR) deve incluir ações de limpeza no canal mais frequentes e efetivas.  

Além disso, as ações de Educação Ambiental devem fazer o morador melhorar a 

sua compreensão com relação ao ambiente onde vive, visto que se faz necessária a 

mudança de hábitos da população, pois parte do problema é oriunda da própria população 

através do depósito inadequado de lixo, inclusive no canal de drenagem. 

Quanto à Coleta seletiva, a SEMUR afirmou que os bairros Universidade e o 

Conjunto da Embrapa, serão os primeiros em Macapá a dispor deste tipo de serviço. A 

coleta seletiva otimiza as operações, facilita todo o sistema de tratamento dos resíduos 

sólidos.  

O lixo, portanto, merece atenção por parte da comunidade acadêmica, pois o 

debate e possível solução deste problema ocasionarão melhorias em outros setores da 

sociedade, já que vivemos em uma sociedade integrada, em que os problemas atuais, 

inclusive os ambientais, possuem maior complexidade e são inter-relacionados (DIAS, 

2004). 
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