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RESUMO 

O presente estudo contém um retrato ambiental da Cidade de Goiânia, através da representação do 
jornalismo local. Contemplou-se a questão ambiental abordando o saneamento básico relacionado aos 
resíduos sólidos, sendo como objetivo principal o diagnóstico sobre as condições ambientais dos resíduos 
sólidos em Goiânia através da percepção dos leitores do Jornal O Popular. Iniciou-se a pesquisa nos meses 
de junho, julho, agosto e dezembro de 2012, estendendo até março de 2013 através do levantamento junto ao 
site <http://www.opopular.com.br> do Jornal. Para constatação dos fatos, fez-se uma investigação in loco, 
para finalmente, proceder-se às inferências e interpretações conclusivas. O levantamento em 213 edições 
resultou no encontro de 18 registros sobre resíduos sólidos com indicação do local e época do problema, 
podendo-se, contudo, classificar as informações em cinco categorias de acordo com a sua deposição. Nota-se 
o aumento do mercado imobiliário juntamente com o poder aquisitivo do cidadão pelo grande número de 
caçambas espalhadas pela cidade, disputando vagas de estacionamento com veículos nas ruas e impedindo a 
passagem de pedestres nas calçadas. A questão se agrava pela ausência de segregação dos resíduos de 
construção civil com os demais resíduos domiciliares e/ou comerciais. Também em muitos dos setores 
comerciais não há lixeiras nos logradouros dos estabelecimentos e, quando se tem a presença delas, não 
suportam o grande volume gerado diariamente. A falta de acondicionamento faz com que estes resíduos no 
pavimento acabem por serem espalhados pelas chuvas e ventos, dificultando a drenagem urbana por conta de 
bueiros entupidos. O problema aumenta em bairros mais afastados do centro de Goiânia, que se observa 
entulhos em lotes vagos, áreas verdes públicas e rodovias. O maior número de informações obtidas foi sobre 
entulhos em ruas e calçadas, também a região sul de Goiânia é onde se encontra a maior concentração deste 
tipo de denúncia por parte dos leitores. Nota-se a cidade de Goiânia limpa em sua grande parte, porém existe 
ainda em alguns bairros da periferia a ausência de fiscalização e educação ambiental. Os veículos de 
comunicação têm ajudado bastante a interlocução da população com o Poder Público na busca de soluções, 
mas não basta somente culpar o próximo, pois todos têm a participação no cuidado com o meio ambiente e 
responsabilidade pelos próprios resíduos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Limpeza Urbana, Lixo, Meio Ambiente Urbano. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas se observa um aumento significativo de publicações, documentários e campanhas de 
publicidade institucionais sobre o meio ambiente, contudo, é por meio dos jornais e da televisão que as 
questões ambientais têm chegado ao conhecimento de segmentos da sociedade que nunca tinham tido acesso 
ao tema, sendo a imprensa ainda a principal fonte de informação para expressiva camada da população 
(FERNANDES, 2001). Por vezes, a mídia ganha conotação errônea, duvidosa, sensacionalista pela 
veiculação de imagens distorcidas, ou por falta de conhecimento, outras, intencionalmente em defesa de 
interesses da empresa ou mesmo de clientes patrocinadores que não seriam beneficiados pela divulgação de 
determinadas matérias (ALVES, 2002). Em contra partida, há um avanço importante na comunicação 
estendendo às universidades e aos cursos de jornalismo, que incluem o tema meio ambiente em tudo o que se 
ensina, tendo enormes implicações em outras áreas, assim como nas relações humanas (NOVAES, 2013a). 
 
Os problemas ambientais decorrem do impacto da urbanização predatória sobre o ecossistema, o que retrata 
os efeitos da ausência de políticas que atendam a cada vez mais acentuado déficit habitacional (JACOBI, 
2000). Apesar da vigência formal dos instrumentos de ordenamento territorial, no processo de expansão de 
Goiânia, planejada na década de 1930 e estimada para 50.000 habitantes, não houve manutenção de seu 
projeto original pelo rápido desenvolvimento e crescimento populacional, totalizando 2.173.141 habitantes, 
somados a toda rede metropolitana segundo o Censo de 2010 (ASSUNÇÃO, 2002; INCT, 2011).  
 
Goiânia se transformou de tal forma que não previa extensões periféricas, nem a questão ambiental urbana, 
em que a ocupação do solo no entorno dos recursos hídricos e a forma como é aplicada a Lei de Uso do Solo 
não tem levado em conta a necessidade de manutenção das funções ecológicas esperadas das águas 
superficiais, de modo a garantir sustentabilidade ao desenvolvimento urbano e qualidade de vida à população 
(ASSUNÇÃO, 2002; MATHIEU; MELLO, 2009). Miller Jr. (2011) considera raro as cidades serem 
autossustentáveis, pois carecem de árvores, cultivam pouco ou nenhum alimento, além disso, concentram 
poluentes e ruídos, disseminam doenças infecciosas e são centros de pobreza, crime e depredação ao 
patrimônio público, por outro lado, as áreas urbanas podem oferecer mais oportunidades de emprego, melhor 
educação e saúde. 
 
O ambiente urbano é o resultado de aglomerações localizadas em ambientes naturais transformados, e que 
para a sua sobrevivência e desenvolvimento necessitam dos recursos do ambiente natural (PHILIPPI 
JUNIOR et al., 2004). Internamente à metrópole goianiense, verifica-se que o peso populacional do núcleo 
metropolitano e da periferia segue caminhos inversos, enquanto o núcleo vai perdendo peso – de 62,7% para 
59,9% da população metropolitana, a periferia vai aumentando sua fatia populacional – de 37,3% para 40,1% 
da população da metrópole (INCT, 2011). A urbanização é um fato irreversível em praticamente todo o 
planeta, em que mais de 2,9 bilhões da humanidade vive em cidades e, por muito tempo as relações entre o 
ambiente natural e o artificial foram vistas sob o prisma do conflito (SIRKIS, 2005), expressando 
desequilíbrios econômicos e espaciais que fazem do país um ser disforme: um corpo atrofiado com 
macrocefalia (uma imensa cabeça), síntese de problemas ambientais e sociais agudos: lixo, esgoto, barulho, 
fumaça, encostas desmatadas, doenças de origem ambiental. (MINC, 2005). 
 
O consumo cotidiano de produtos industrializados é responsável pela contínua produção de lixo nas cidades, 
de tal intensidade que não é possível conceber uma cidade sem considerar a problemática gerada pelos 
resíduos sólidos, desde a etapa da geração até a disposição final, situação que geralmente esses resíduos são 
destinados a céu aberto (IBGE, 2006, apud MUCELIN; BELLINI, 2008). A Lei 11.445, de 5 de janeiro de 
2007, define Saneamento Básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de 
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas (BRASIL, 2007). Viabilizando a descentralização e a 
prestação de serviços públicos que envolvam saneamento básico, a Lei 11.445/2007 juntamente com a Lei 
12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, incentivam o consórcio 
público entre os entes federados com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos 
envolvidos (BRASIL, 2007; 2010).  
 
Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada em 2008, são coletadas no Brasil mais de 183 
mil toneladas de resíduos sólidos por dia, esta quantidade de resíduos produzida por habitante/dia em cidades 
é de 1,1Kg, valor que não sofreu aumento na média nacional em comparação com a pesquisa no ano de 2000 
(PNSB, 2008, apud MMA, 2011). Considera-se por resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem 
descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, no estado sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 
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recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 
em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 
tecnologia disponível (PNSB, 2008, apud MMA, 2011). 
 
Conscientes da grave problemática quanto à Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos no país, desde sua 
produção, coleta e disposição final, e do desafio colocado aos municípios e à sociedade como um todo no 
equacionamento dos problemas, Monteiro et al. (2001) criaram o Manual de Gerenciamento Integrado de 
Resíduos Sólidos. O referido documento contém orientações para elaboração de Plano Local de Gestão dos 
Resíduos Sólidos Urbanos, incluindo os arranjos institucionais necessários ao gerenciamento adequado dos 
serviços, orientações para elaboração de planos de operação e manutenção, abrangendo a coleta e serviços 
congêneres, e ainda orientações para a elaboração de planos de tratamento e/ou destinação final dos resíduos 
sólidos. Também, como referência nacional na temática, a ABNT (2004) cria a Norma Brasileira (NBR) 
10.004 que classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde 
pública, para que possam ser gerenciados adequadamente. 
 
O presente estudo contém um retrato ambiental da Cidade de Goiânia, através da representação do 
jornalismo local, onde a população tem participação direta ao enviar fotos com reclamações e denúncias 
procurando soluções juntamente ao poder público. Contemplou-se a questão ambiental, inserida no quadro 
Giro do Jornal O Popular, abordando o saneamento básico relacionado aos resíduos sólidos, sendo como  
objetivo principal o diagnóstico sobre as condições ambientais dos resíduos sólidos em Goiânia através da 
percepção dos leitores do Jornal O Popular. Dentre os objetivos específicos pôde-se: 

• reunir, estudar e catalogar as informações junto ao Jornal O Popular; e 
• caracterizar os principais problemas ambientais nos bairros, quantificando-os. 

 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Iniciou-se a pesquisa nos meses de junho, julho, agosto e dezembro de 2012, estendendo até março de 2013 
através do levantamento junto ao site <http://www.opopular.com.br> do Jornal O Popular, cujo objeto do 
estudo foi considerado de maior acesso e circulação pela população local, além de referência na área do 
jornalismo. Também, pela fácil aquisição, presença de assuntos ambientais e simples linguagem para a 
realidade dos leitores. 
 
Realizou-se a organização e escolha das reportagens, nas edições impressas e, também disponíveis em meio 
digital, através da busca diária durante o período estipulado, contemplando as duas estações predominantes 
do clima goiano, o verão úmido e o inverno seco, devido o observatório do aumento de obras no período 
seco e, de ocorrências de alagamentos em vias públicas pelo entupimento do sistema de drenagem, 
decorrente dos entulhos carreados por enxurradas. 
 
Criaram-se categorias para a análise dos dados, primeiramente segregando, depois agrupando as matérias à 
temática. Esta fase foi dotada de uma leitura aprofundada que se permitiu delimitar a ocorrência da 
publicação, ou seja, onde, quando, a gravidade, intensidade e permanência dos problemas ambientais. 
 
Partindo para a fase de sistematização e catalogação dos dados obtidos, que consistiu na inserção dos dados 
em planilhas com o propósito de mensurá-los percentualmente, de acordo com a classificação dos problemas 
ambientais identificados em cada bairro, a fim de caracterizar as suas frequências de publicação em 
determinado período do ano. 
 
Mesmo que as notícias fossem apresentadas mais como denúncia que de opinião, pretendeu-se apontar o 
diagnóstico segundo a percepção ambiental existente no cidadão comum, observando a sua vinculação à 
existência ou não de consciência ambiental. Posteriormente, para constatação dos fatos, fez-se uma 
investigação in loco no dia 19 de maio de 2013, juntamente com um comparativo das imagens de agosto de 
2011 do Google Street View, para finalmente, proceder-se às inferências e interpretações conclusivas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta o levantamento em 213 edições no período de junho, julho, agosto e dezembro de 2012, até março de 2013, onde se resultou no encontro de 18 (8,4%) 
registros sobre resíduos sólidos com indicação do local (Figura 1) e época do problema, podendo-se, contudo, classificar as informações em cinco categorias de acordo com a 
sua deposição, tipo de resíduo sólido segundo a ABNT (2004), e sua origem de acordo com Monteiro et al. (2001). A relação entre os dados obtidos e pesquisados no Jornal 
O Popular é plausível de se enquadrar na tendência de Novaes (2013a), ao mencionar a extinção da editoria de meio ambiente do Jornal The New York Times, que deixará de 
confinar as informações ambientais das notícias que provêm de outras áreas, pois tudo está entrelaçado, e que o tema será tratado como transversal. 
 

Tabela 1: Depósitos de resíduos sólidos em Goiânia. 
TIPO DE DEPÓSITO REGISTROS MESES LOGRADOURO BAIRROS REGIÕES DETALHES 

INFORMADOS 
NBR 
10.004 

ORIGEM 

Caçambas/materiais de 
construção em ruas e 
calçadas 

4 Junho 
Agosto 
Agosto 
Fevereiro 

Av. 136 
Av. Serrinha 
Rua 1106 
Av. Edmundo Pinheiro 

Jd. Goiás 
St. Pedro Ludovico 
St. Serrinha 
St. Marista 

Sul 
Sul 
Sul 
Sul 

- 
- 
Areia. 
Areia. 

- 
- 
Inerte. 
Inerte. 

- 
- 
Domiciliar especial. 
Domiciliar especial. 

Entulhos em ruas e 
calçadas 

5 Agosto 
Dezembro 
Janeiro 
 
Março 
Março 

Rua C-143 
Rua 1025 
Rua João Dias 
 
Av. Liberdade 
Av. República do Líbano 

Jd. America 
St. Pedro Ludovico 
Cidade jardim  
 
Cj. Riviera 
St. Oeste 

Sul 
Sul 
Sudoeste 
 
Leste 
Central 

Mala; Pneu. 
Poda. 
Peças (Carro); Sofá; 
Telhas de amianto. 
Poda. 
Cofre. 

Não inertes. 
Não inerte. 
Não inertes; 
Perigoso. 
Não inerte. 
Não inerte. 

Doméstico; Domiciliar especial. 
Doméstico. 
Comercial; Doméstico;  
Domiciliar especial. 
Doméstico. 
Comercial. 

Margem de córrego 2 Julho 
Agosto 
 

Av. Marginal Botafogo 
GO-080 (Ribeirão João 
Leite) 

St. Norte Ferroviário  
Vila Jd. Pompéia  
 

Central 
Norte 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

Bueiros 4 Agosto 
Dezembro 
Fevereiro 
Março 

Av. Anhanguera 
Av. 85 
Rua C-252 
T-9 

St. Campinas 
St. Central 
Jd. América 
Jd. América 

Central 
Central 
Sul 
Sul 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

Lotes baldios 3 Julho 
Março 
Março 

Av. Goiás Norte 
Av. T-4/T-64 
Av. T-3 

St. Urias Magalhães 
St. Bueno 
St. Bueno 

Norte 
Sul 
Sul 

Caçambas. 
Sucata (Trator).  
Pneus. 

Inerte. 
Não inerte. 
Não inerte. 

Comercial. 
Comercial. 
Domiciliar especial. 

TOTAL 18        
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Figura 1: Mapa de Goiânia com marcadores das ruas e avenidas com registros de resíduos sólidos. 

Fonte: Adaptado de Google Maps (2013).
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A Figura 2 comprova os dados coletados do Jornal O Popular, representando o retrato da real situação das 
ruas de Goiânia. Nota-se o aumento do mercado imobiliário juntamente com o poder aquisitivo do cidadão 
pelo grande número de caçambas espalhadas pela cidade, disputando vagas de estacionamento com veículos 
nas ruas e impedindo a passagem de pedestres nas calçadas. A questão se agrava pela ausência de segregação 
dos resíduos de construção civil com os demais resíduos domiciliares e/ou comerciais. Também em muitos 
dos setores comerciais não há lixeiras nos logradouros dos estabelecimentos e, quando se tem a presença 
delas, não suportam o grande volume gerado diariamente. A mesma condição serve para os parques 
municipais, onde os resíduos no pavimento acabem por serem espalhados pelas chuvas e ventos, dificultando 
a drenagem urbana por conta de bueiros entupidos e, incrementando a poluição atmosférica de matrizes 
constituintes de metais pesados (BARBOSA, 2013). 
 

Figura 2: Exemplificações de deposições clandestinas em parte dos logradouros em Goiânia 
provenientes da pesquisa no Jornal O Popular. a) Materiais de construção na calçada da Rua João 

Dias, b) Materiais de construção em lotes vagos da Av. Serrinha, c) Caçambas e materiais de 
construção em calçada na Rua C-252, d) Caçambas na Rua T-4, e) Caçamba em calçada da Av. 85, f) 

Entulho de construção civil em lote vago na Av. Liberdade, g) Entulho de poda em calçada na Rua 
1025, h) Entulhos comerciais em calçadas e sem recipientes de armazenamento na Av. 85. 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
g) 

 

h) 
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De maneira geral, há casos de despejos irregulares de entulhos em locais indevidos, um problema que muitos 
municípios enfrentam há décadas, como o de Aparecida de Goiânia, afirma a Secretaria de Meio Ambiente 
da cidade (DIÁRIODEGOIÀS, 2013). A questão se agrava em bairros afastados do centro da cidade, que se 
observa entulhos em lotes vagos, áreas verdes públicas, por exemplo às margens de córregos, e rodovias, 
onde a fiscalização é ineficaz e, como se a periferia representasse o resto dos municípios brasileiros que não 
investem em saneamento básico, dando aspecto de canteiros de obra e/ou lixões a céu aberto. 
 
As Figuras 3 e 4 demonstram o número de ocorrências de resíduos sólidos em porcentagem nos logradouros 
de Goiânia, tanto por tipo de depósito quanto por região. Observa-se que o maior número de informações 
obtidas foi sobre entulhos em ruas e calçadas, também a região sul de Goiânia é onde se encontra a maior 
concentração deste tipo de denúncia por parte dos leitores, mais especificamente no Jardim América (n=3).  
 

 
Figura 3: Ocorrências de resíduos sólidos em porcentagem por tipo de depósito em Goiânia. 

 

 
Figura 4: Ocorrências de resíduos sólidos em porcentagem por região em Goiânia. 
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Não se delimitou uma proporção da quantidade de resíduos sólidos em determinada estação do ano (seca ou 
chuvosa), pela discrepância do número de registros obtidos por mês e, insignificativos para compilar 
determinada estatística, mesmo obtendo os maiores registros para agosto de 2012 (n=2) e março de 2013 
(n=4), porém nota-se um aumento no índice de produção de lixo por habitante, pois de acordo com Araújo 
(2012) calcula-se 1,3kg por goianiense em épocas comemorativas, como Natal e Réveillon por exemplo, 
sendo a média de 0,950kg fora desses períodos. Segundo Novaes (2013b), em janeiro deste ano Goiânia 
sofreu com o acúmulo de lixo às portas, por 56 veículos destinados à coleta, 23 estavam sucateados e 17 
parados para manutenção, o mesmo autor diz serem pagos R$ 9,5 milhões por caminhões alugados, pois a 
compra de 70 estava bloqueada por irregularidades encontradas pelo Tribunal de Contas do Município no 
processo. 

Sabe-se também, que as construções e reformas geralmente ocorrem no período seco do ano para não 
comprometer o decorrer das obras, pela questão da água das chuvas. A questão se intensifica pela grande 
quantidade e volume dos Resíduos de Construção Civil (RCCs) gerados, pois podem representar de 50 a 
70% da massa de resíduos sólidos urbanos, vistos como de baixa periculosidade, contudo podem favorecer a 
proliferação de insetos e de outros vetores de doenças (MMA, 2011). A Resolução CONAMA 307 (2002) 
determina que o gerador deve ser o responsável pelo gerenciamento desses resíduos. De acordo com a Lei 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a responsabilidade pelos crimes ambientais das pessoas jurídicas também 
inclui as pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato, sendo tratadas tanto na esfera 
administrativa, quanto na civil e penal, também há pena e multa dependendo da poluição, além do reparo 
obrigatório do dano (BRASIL, 1998).  
 
No Art. 70, § 1º, da Lei 9.605/1998, são autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e 
instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de 
Meio Ambiente – SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das 
Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha. No § 2º, cita que qualquer pessoa, constatando infração 
ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do 
exercício do seu poder de polícia. O agente que opuser embaraço à fiscalização será aplicada multa simples 
por negligência ou dolo, de acordo com o Art. 72, § 3º, inciso II, desta Lei. Quanto às infrações penais 
previstas nesta Lei, o Art. 26 ao referir que a ação penal é pública incondicionada, significa que somente o 
Ministério Público, representante do Estado, pode intentar a ação penal independente da manifestação de 
vontade de quem quer que seja, bastando para tanto haver indícios suficientes de autoria e prova da 
materialidade do(s) crime(s) (BRASIL, 1998). 
 
A Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, considera educação ambiental como os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de 
vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). Ferrara (1999) adiciona como percepção ambiental a 
informação na mesma medida em que informação gera informação: usos e hábitos são signos do lugar 
informado que só se revela na medida em que é submetido a uma operação que expõe a lógica da sua 
linguagem. A coleta seletiva em Goiânia ainda é mínima e a população ainda não se deu conta da real 
dimensão do problema, quando se observa 70% do material descartado ser composto por recicláveis e 
resíduos depositados às margens dos córregos, causando grande impacto ambiental (ARAÚJO, 2002; 
PEREIRA, 2013). Novaes (2013b) ressalta que não haverá solução para o lixo domiciliar e comercial se os 
seus geradores não forem responsabilizados diretamente pelos custos. Quanto à responsabilidade, na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305/2010, dispõe no seu Art. 26 que o titular dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável pela organização e 
prestação direta ou indireta desses serviços. O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua 
responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos pelo 
Art. 33, com a devolução (BRASIL, 2010): 
  

São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante 
retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do 
serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: 
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em 
normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do Sistema Nacional de 
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Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema Único de Atenção à Sanidade 
Agropecuária (SUASA), ou em normas técnicas; 
II - pilhas e baterias; 
III - pneus; 
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

 
Para Padial apud Teles (2013) ainda falta conscientização. “A sociedade demonstra não ter consciência sobre 
o descarte dos resíduos sólidos que ela mesma produz”. [...] “Aqueles que não enxergam o resíduo que 
produzem, não enxergam os trabalhadores que contribuem com a sua reciclagem”. Mesmo contemplando 
casos de agressões ao ambiente, os hábitos cotidianos concorrem para que o morador urbano não reflita 
sobre as conseqüências de tais hábitos, mesmo quando possui informações a esse respeito, sendo compelido 
a conceber tais situações como normais (MUNCELIN; BELLINI, 2008). 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como toda capital, nota-se a pressão que a Cidade de Goiânia vem sofrendo com seus 1,3 milhões de 
habitantes juntamente com as cidades de toda região metropolitana. Embora planejada para somente 
cinquenta mil cidadãos, a prefeitura se esforça para superar a demanda, ao se observar a cidade em sua 
grande parte limpa pelos serviços de limpeza urbana, porém a saída de resíduos de uma cidade é a porta de 
entrada para a outra, onde quem sofre é o próximo e geralmente os aterros sanitários se encontram instalados. 
Ainda há consórcios de aterros entre as cidades vizinhas porque muitas ainda desfrutam de regalias 
desnecessárias ao invés de investirem no saneamento básico, sem ao menos atualizarem seus planos 
diretores, muitos ainda da época de sua criação, em paralelo à falta de esforços, por parte de seus 
governantes, para a formulação de políticas públicas, fiscalização eficaz, punição e tipificação dos crimes 
correspondentes a este tema. 
 
A criação de mais aterros não é a solução para acompanhar o crescimento acelerado da população, diante do 
grande volume de resíduos sólidos originados diariamente, pois é preciso resolvê-lo na sua base, ou seja, na 
geração, usando do princípio da prevenção, de modo a reduzir e evitar que estes resíduos não sejam 
reciclados e reutilizados. Apesar do atraso de sua aprovação, a Política Nacional de Resíduos Sólidos veio a 
ajudar na implementação da logística reversa, para que o ciclo do lixo não seja mais linear, e sim circular, 
retornando à cadeia produtiva, também, ao reforçar a importância da educação ambiental como estímulo ao 
consumo sustentável e, a responsabilidade compartilhada, que não é dever somente do Poder Público tratar 
desta questão mais que complexa, do lixo não ser mais assunto ambiental, e sim econômico e de saúde 
pública, em que muitos catadores dependem dele para sobreviverem e sustentarem suas famílias. Neste 
sentido, a mídia tem se tornado uma ferramenta bastante eficaz e fundamental de opinião participativa, no 
que diz respeito à inconformação do cidadão que busca soluções em parceria com o Poder Público, pois 
alguns jornais ainda cedem a transparência para o leitor compartilhar a real situação de sua região em meio a 
tantas notícias.  
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