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RESUMO
A degradação do meio ambiente ocorre tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais.
Nas áreas urbanas a degradação é mais visível por meio do deslocamento e corte das
encostas. Em áreas rurais esses problemas ambientais são decorrentes, sobretudo, do mau
uso da terra associada à mecanização intensa e a monocultura. Para Borsoi e Torres (1997),
a degradação ambiental afeta, direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da
população; as atividades sociais e econômicas; a fauna e a flora; as condições estéticas e
sanitárias do meio; e a qualidade dos recursos ambientais. O impacto ambiental deve ser
entendido como uma ação que ocorre no meio ambiente, decorrente de fenômenos naturais, e
de ações da humanidade. As consequencias desses atos trazem problemas ao local de
origem, da mesma forma que pode atingir outros lugares, chegando a níveis globais. A
produção de lixo vem crescendo de maneira desordenada, sendo resultado de uma sociedade
cada vez mais consumista, impulsionada pelo capitalismo e assim, geram um acúmulo maior
de detritos que são jogados fora todos os dias; causa desta forma uma acumulação desse
material, sem ter um espaço projetado na maioria das vezes. O lixo urbano, assim chamado
nas cidades é motivo de graves efeitos ao meio natural. O lixo tem se tornado uma
preocupação crescente nos últimos anos. Fala-se muito em conscientização e educação
ambiental, mas o acúmulo de resíduos vem aumentando e trazendo consequências cada vez
mais desastrosas ao meio ambiente e a saúde pública. Este texto busca de forma sintética,
analisar a realidade do lixo na cidade de Araçagi-Pb; busca destacar a acumulação de
resíduos que existe próximo a cidade e traçar algumas ideias que possa amenizar a situação
desse grave problema e contribuir para a sociedade de forma geral. Para a realização deste
trabalho, foi feito um levantamento com registro de informações, durante visitas ao lixão da
cidade, com entrevistas aos catadores e moradores que residem no local; com o secretário de
infraestrutura do município; registro fotográfico, além de informações bibliográficas através de
livros da UEPB e outros. O município de Araçagi, segundo dados do CPRM (2005), está
localizado na mesorregião do agreste paraibano, na microrregião de Guarabira tendo uma
área de 229, 722 km². A sede do município tem uma altitude aproximada de 57 metros, e fica
distante 98 km da capital João Pessoa. Esta pesquisa está na fase inicial e revela alguns fatos
preliminares, onde pode-se constatar que os catadores não têm nenhum tipo de higiene, não
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utilizam luvas, botas, chapéus, dentre outros. Percebe-se que o problema do lixo é algo sério
e que a população residente próximo a região em que está situado o lixão, sofre muito com as
consequencias do mesmo, haja vista que os dejetos colocados nesse ambiente trazem um
conjunto de fatores prejudiciais à vida humana e ao meio ambiente. Os catadores não tendo
outra opção, buscam sobreviver dos restos de comida e outros meios que são levados para o
lugar de depósito. Há várias alternativas que pode contribuir para que o lixo não interfira no
meio, como o uso da coleta seletiva, a reciclagem através de usina, a coleta em todas as
residências, a implantação de uma educação voltada para o meio ambiente, além de
campanhas nos meios de comunicações locais.
Palavras-chave: Degradação ambiental, Araçagi-pb, Lixo.

INTRODUÇÃO
A degradação do meio ambiente ocorre tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais.
Nas áreas urbanas a degradação é mais visível por meio do deslocamento e corte das
encostas, para a construção de casas. Nestes locais as condições naturais, tais como a
declividade das encostas e a maior facilidade de escoamento das águas, aceleram os
processos de degradação ambiental, que se dá pela intervenção humana naquele espaço (in
Morgan, 1986, apud Guerra e Cunha, 2000, p. 344). Em áreas rurais esses problemas
ambientais são decorrentes, sobretudo, do mau uso da terra associada à mecanização intensa
e a monocultura. De modo geral, há vários fatores que ocasionam a degradação do ambiente,
mas é o manejo inadequado do solo que constitui a principal causa (in Morgan, 1986, in
Blaikie e Brookfield, 1987 e in Gerrard,1990, apud Guerra e Cunha, 2000, p. 345).
De acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (BRASIL,
1983) impacto ambiental
é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante de atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a
saúde, a segurança e o bem estar da população; as atividades sociais e
econômicas; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a
qualidade dos recursos ambientais(SILVA et al,2006).

A degradação ambiental é resultante de um complexo interativo de fatores econômicos,
políticos, tecnológicos e culturais (LOUREIRO, 2008).
A industrialização trouxe consigo benefícios, no que tange ao desenvolvimento
econômico, mas sem relação ao meio ambiente. Observou-se em todo o mundo o reflexo da
degradação; poluição industrial, exploração dos recursos naturais, deterioração das
condições ambientais e inevitavelmente problemas como efeito estufa e aquecimento global,
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chuva ácida e aparecimento de buracos na camada de ozônio. A intensificação dos processos
de degradação e suas respectivas consequencias passaram a ser motivos de preocupação a
nível mundial, o que resultou na 1ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
realizado em junho de 1972, em Estocolmo. Apesar do reconhecimento da crise ecológica
esta prosseguiu cada vez mais avassaladora e, em 1992 foi realizada uma 2ª Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiental e Desenvolvimento (ECO-92), no Rio de Janeiro onde
foram discutidas inúmeras medidas para amenizar a crise ambiental e foram realizados
acordos entre países, visando ao desenvolvimento sustentável.
A degradação ambiental não surge apenas de fatores conjunturais ou do instinto
humano. Como também suas consequencias não só derivam do uso irracional dos recursos
naturais, e sim de uma conjuntura, derivado do capitalismo, modernidade, industrialismo,
urbanização e tecnocracia (LOUREIRO, 2008).
Para Borsoi e Torres (1997), a degradação ambiental afeta, direta ou indiretamente, a
saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a fauna e
a flora; as condições estéticas e sanitárias do meio; e a qualidade dos recursos ambientais.
O impacto ambiental deve ser entendido como uma ação que ocorre no meio ambiente,
decorrente de fenômenos naturais, e de ações da humanidade. As consequencias desses atos
trazem problemas ao local de origem, da mesma forma que pode atingir outros lugares,
chegando a níveis globais. O homem se constitui numa das figuras que torna a questão mais
complexa, haja vista que ele intervém de forma extensa (JUNIOR, 2006).
De acordo com o autor in Cassete (1991), apud Guerra e Cunha, (2000), p. 339; é
através da transformação da primeira natureza em segunda natureza que o homem produz os
recursos indispensáveis a sua existência, momento em que se naturaliza (a naturalização da
sociedade) incorporando em seu dia a dia os recursos da natureza, ao mesmo tempo em que
socializa a natureza (modificações das condições originais ou primitivas).
A produção de lixo vem crescendo de maneira desordenada, sendo resultado de uma
sociedade cada vez mais consumista, impulsionada pelo capitalismo e assim, geram um
acúmulo maior de detritos que são jogados fora todos os dias; causa desta forma uma
acumulação desse material, sem ter um espaço projetado na maioria das vezes. O lixo
urbano, assim chamado nas cidades é motivo de graves efeitos ao meio natural.
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O lixo tem se tornado uma preocupação crescente nos últimos anos. Fala-se muito em
conscientização e educação ambiental, mas o acúmulo de resíduos vem aumentando e
trazendo conseqüências cada vez mais desastrosas ao meio ambiente e à saúde pública.
“O lixo, quando não tratado adequadamente, pode ser responsável por impactos
ambientais graves ao ambiente” (MUCELIN E BELLINI, 2008).

METODOLOGIA

Diante desta situação aqui exposta, este texto busca de forma sintética, analisar a
realidade do lixo na cidade de Araçagi-Pb; busca destacar a acumulação de resíduos que
existe próximo a cidade e traçar algumas ideias que possa amenizar a situação desse grave
problema e contribuir para a sociedade de forma geral.
Para a realização deste trabalho, foi feito um levantamento com registro de informações,
durante visitas ao lixão da cidade, com entrevistas aos catadores e moradores que residem no
local; com o secretário de infraestrutura do município; registro fotográfico, além de
informações bibliográficas através de livros da UEPB e outros.
O município de Araçagi, segundo dados do Serviço Geológico do Brasil (CPRM,
2005), está localizado na mesorregião do agreste paraibano, na microrregião de Guarabira
tendo uma área de 229, 722 km² representando 0, 407% do estado, 0, 0148% da Região
Nordeste e 0, 0027% de todo o território brasileiro. A sede do município tem uma altitude
aproximada de 57 metros, e distante 98 km da capital.
Araçagi faz limite com os seguintes municípios: Ao Norte: Duas Estradas, Curral de
Cima e Sertãozinho; Ao Sul: Mulungu, Marí, Sapé e Capim; Ao Leste: Cuité, Mamanguape e
Itapororoca; Ao Oeste: Guarabira e Pirpirituba. Segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2007) a população do município é de 17.376 habitantes. O
município conta com 1.345 domicílios particulares permanentes tendo a coleta de lixo,
conforme relato da Confederação Nacional dos Municípios (CNM, 2010).
A pesquisa desta temática teve inicio nos meses de fevereiro e março deste ano de
2010, porém a mesma deve continuar durante alguns meses, pois se faz necessário um melhor
acompanhamento para que a análise do problema possa atingir o esperado que é fazer um
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estudo desta problemática e levar ao conhecimento de toda sociedade araçagiense e das
demais.

RESULTADOS PRELIMINARES E CONCLUSÕES

Segundo a Superintendência do Meio Ambiente (Sudema), apenas sete cidades
paraibanas utilizam aterros sanitários. As outros 216 jogam seus resíduos em lixões a céu
aberto. O segundo maior município do Estado, Campina Grande, mantém o maior lixão. De
acordo com Aécio Germano de Oliveira, coordenador do Setor de Resíduos Sólidos do
órgão, apenas 68 toneladas (2%) das 3.400 toneladas de lixo produzidas diariamente pelos
paraibanos são reciclados. Uma fortuna em materiais recicláveis vai para o lixo todos os dias.
Levando em conta os vários tipos de resíduos (doméstico, de saúde, construção civil e
indústria), cada paraibano chega a produzir mais de um quilo de lixo, por dia.
As principais conseqüências da coleta e destino final inadequados do lixo
são: contaminação do solo, poluição das águas superficiais e subterrâneas,
surgimento de focos de proliferação de doenças e obstrução de sistemas de
drenagem (VITTE e GUERRA, 2007).

Dos 1,004 milhão de domicílios do Estado, 208 mil não têm coleta de lixo. O serviço
não chega a 21 mil casas das 801 mil localizadas nos centros urbanos. Na zona rural, a
situação é mais alarmante, já que, segundo a última Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) do IBGE, a coleta direta ou indireta só atinge 16 dos 203 mil domicílios.
Nos outros 187 mil, o solo rios, açudes e terrenos baldios são o destino comum dos resíduos
(Correio da Paraíba, 2008).
Na visita que fizemos ao lixão de Araçagi, pôde-se constatar que há vários catadores,
os quais sobrevivem dos resíduos aí colocados, em sua grande maioria são moradores da
própria cidade que passam o dia coletando e a noite volta para as suas residências na área
urbana. O lixão fica aproximadamente 1 km de distância da cidade.
Segundo Antônio da Silva, 67 anos, residente próximo ao local do lixão, esse espaço é
ocupado em média há 23 anos pelo lixo, que é produzido na cidade, além dos coletados nos
povoados. A área é em torno de um hectare e meia. Ele afirma que às vezes compra o
material coletado pelos catadores. O lixo antes de ser levado á esse local, era jogado as
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margens da rodovia estadual PB 057, depois da administração do prefeito Francisco
Monteiro da Silva (1994-1998), o mesmo passou a ser depositado neste local, no inicio era
enterrado e agora é colocado a céu aberto. O prefeito atual paga uma taxa ao proprietário
deste local, equivalente a um salário mínimo para que esses resíduos possam ser depositados
ai.
(...), as substâncias e os resíduos gerados representam uma outra forma de
risco ambiental. Depósitos de lixo, quando não instalados corretamente em
aterros sanitários são em geral, uma fonte de risco ambiental em potencial
para sua área circundante no entorno (LOUREIRO, 2008).

Foto 01: Lixão da cidade de Araçagi- Pb

Fonte: SOUZA, Daniel Vieira de. 20-03-2010

Quando de nossa visita ao lixão, encontramos com outros catadores, que nos relataram
as condições em que viviam, onde eram antes agricultores e depois por falta de oportunidade,
passaram a buscar o lixo como uma fonte de sobrevivência. Eles afirmam que o lixo jogado a
céu aberto é algo positivo, porque garantem sua sobrevivência. Isso demonstra a falta de
condições, que muitas vezes o obrigam a viver nessa situação.
Próximo ao lixão existe várias residências que são prejudicadas, com a colocação de
resíduos nesse local. O material depositado provém do hospital municipal, das residências da
cidade, do matadouro, além das agrovilas Tainha e Mulunguzinho, Assentamento Santa Lúcia,
e o distrito de Canafístula.
O problema do lançamento de compostos perigosos no ar torna-se mais
complexo quando este acúmulo de lixo é feito de forma errônea, ou seja,
todo o montante que é produzido é lançado a céu aberto sem nenhum tipo
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de acomodação ou separação resultando em diferentes substâncias tóxicas
em contato umas com as outras (NETO e ARRUDA, 2010).

Segundo o secretário de infraestrutura do município, João Batista Jorge de Souza, a
coleta do lixo acontece na cidade todos os dias e uma vez na semana nos povoados,
dependendo de algum evento podem ocorrer mais vezes. A prefeitura segundo o mesmo não
tem ainda um projeto de alternativa para a solução de problema, “foi pensado em fazer uma
usina de reciclagem, porém o projeto ainda não foi levado adiante”, afirma. Já, as
pessoas que trabalham recolhendo os resíduos têm certa proteção, através de roupas
adequadas, inclusive máscaras, só que os mesmos não utilizam.
Entrevistamos o catador José Fernandes da Silva, de 42 anos, residente próximo ao
lugar, o mesmo ganha em média R$ 200,00 para sustentar segundo ele, um filho. Antes era
pedreiro e agora a dois meses vive neste local, o material usado por ele para a reciclagem é o
plástico e o pet. Afirma que está nessa situação por falta de emprego (o mesmo só estudou
até o 5º ano, antiga 4ª série do ensino fundamental).
Foto 02: Material recolhido para a venda

Fonte: SOUZA, Daniel Vieira de. 20-03-2010
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Diante dos fatos preliminares, constata-se que os mesmos não têm nenhum tipo de
higiene, não utilizam luvas, botas, chapéus, dentre outros. O poder público nada faz para
melhorar a situação do local, finalizou ele.
Analisando os dados de Araçagi com relação ao destino final do lixo, segundo o IBGE
(2000) podem ser notados os seguintes dados: dos 4.443 domicílios, o lixo é coletado em
1.345; já em 1.316 a coleta ocorre por serviço de limpeza; em 29 é coletado em caçamba de
serviço de limpeza; em 1.560 o lixo é queimado: em 79 enterrado; já em 1.381 é jogado em
terreno baldio ou logradouro; em 60 é jogado em rio, lago ou mar e em 18 tem outros
destinos.
Gráfico 01: Destino final do lixo em Araçagi-Pb

Fonte: Confederação Nacional dos Municípios- CNM, 2010.

Diante destes fatos, percebe-se que o problema do lixo é algo sério e que a população
residente próximo a região em que está situado o lixão, sofre muito com as consequencias do
mesmo, haja vista que os dejetos colocados nesse ambiente trazem um conjunto de fatores
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prejudiciais à vida humana e ao meio ambiente. Os catadores não tendo outra opção, buscam
sobreviver dos restos de comida e outros meios que são levados para o lugar de depósito.
O poder público diante da posição colocada não tem projetos que possam minimizar a
realidade vivida pelos catadores, à maneira como se comporta, ao deixar a população sem
alternativas de solução dessa problemática. Enfim, percebe-se que as autoridades do
município, levam a situação de forma normal, como se não houvesse elementos capazes de
aferir toda a comunidade em si.
A população precisa despertar e começar a cobrar dos seus governantes, propostas e
ações que levem a construção de meios, os quais minimizem o impacto gerado pela
colocação de resíduos a céu aberto. Os resíduos contribuem para uma maior poluição ao
solo. Há várias alternativas que pode contribuir para que o lixo não interfira no meio, como o
uso da coleta seletiva, a reciclagem através de usina, a coleta em todas as residências, a
implantação de uma educação voltada para o meio ambiente, além de campanhas nos meios
de comunicações locais.
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