
 

 

 

                                                                

 
 

PERCEPÇÃO DOS 

LIXÃO DO MUNICÍPIO

RESUMO 

Os lixões são responsáveis por reduzir a biota do solo, contaminação de efluentes e atrair 
vetores de doenças que podem causar problemas de saúde pública. Neste sentido, este 
estudo descreve uma análise da percepção de moradores de duas localidades do município 
de Salvaterra-PA sobre os impactos ambientais causados pelo lixão da cidade. Esta 
pesquisa foi realizada em dezembro/2019 com Certificado de Apresentação para Apreciação 
Ética (No. 28787019.5.0000.5174). Participaram deste estudo 135 pessoas, sendo 33 do 
Ramal do Juca (RJ) situado à 80 metros do lixão e 102 do Bairro Centro (BC) à 3 km do 
lixão. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Para a obtenção de dados, foi utilizada a escala de Likert de cinco pontos (1
totalmente, 2-Discordo parcialmente, 3
totalmente) com sete afirmativas. Para comparação da percepção entre as duas localidades 
foi utilizado o teste t de Student na linguagem R. Primeira afirmativa: o lixão caus
infertilidade do solo e diminui a fauna e a flora local; a maioria dos moradores do RJ (61%) e 
BC (71%) concordam totalmente e sem diferença significativa na percepção dos 

                                                                 
1 Universidade do Estado do Pará, Departamento de Ciências Naturais, Salvaterra
santosjeans548@gmail.com  
2 Universidade do Estado do Pará, Departamento de Ciências Naturais, Salvaterra
mateusp13579@gmail.com  
3 Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Belém
wenderufpa@hotmail.com 
4 Universidade Federal Rural da Amazônia, Instituto de Saúde e Produção Animal, Belém
luiza.martins@ufra.edu.br  
5 Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Biologia, Campinas
weslemg2@gmail.com 

  

                                                                 

 IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS

MUNICÍPIO DE SALVATERRA, PARÁ

Arilson Jeans Monteiro dos Santos
Graduando em Ciências Naturais com Habilitação em Física

Mateus Silva Paixão
Graduando em Ciências Naturais com Habilitação em Física

Paulo Wender Portal Gomes
Doutorando em Química Orgânica

Luiza Helena da Silva Martins
Doutora em Engenharia Química

Paulo Weslem Portal Gomes
Doutorando em Biologia Vegetal

responsáveis por reduzir a biota do solo, contaminação de efluentes e atrair 
vetores de doenças que podem causar problemas de saúde pública. Neste sentido, este 
estudo descreve uma análise da percepção de moradores de duas localidades do município 

PA sobre os impactos ambientais causados pelo lixão da cidade. Esta 
pesquisa foi realizada em dezembro/2019 com Certificado de Apresentação para Apreciação 
Ética (No. 28787019.5.0000.5174). Participaram deste estudo 135 pessoas, sendo 33 do 

Juca (RJ) situado à 80 metros do lixão e 102 do Bairro Centro (BC) à 3 km do 
lixão. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Para a obtenção de dados, foi utilizada a escala de Likert de cinco pontos (1

Discordo parcialmente, 3-Indiferente, 4-Concordo parcialmente e 5
totalmente) com sete afirmativas. Para comparação da percepção entre as duas localidades 
foi utilizado o teste t de Student na linguagem R. Primeira afirmativa: o lixão caus
infertilidade do solo e diminui a fauna e a flora local; a maioria dos moradores do RJ (61%) e 
BC (71%) concordam totalmente e sem diferença significativa na percepção dos 
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responsáveis por reduzir a biota do solo, contaminação de efluentes e atrair 
vetores de doenças que podem causar problemas de saúde pública. Neste sentido, este 
estudo descreve uma análise da percepção de moradores de duas localidades do município 

PA sobre os impactos ambientais causados pelo lixão da cidade. Esta 
pesquisa foi realizada em dezembro/2019 com Certificado de Apresentação para Apreciação 
Ética (No. 28787019.5.0000.5174). Participaram deste estudo 135 pessoas, sendo 33 do 

Juca (RJ) situado à 80 metros do lixão e 102 do Bairro Centro (BC) à 3 km do 
lixão. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
Para a obtenção de dados, foi utilizada a escala de Likert de cinco pontos (1-Discordo 

Concordo parcialmente e 5-Concordo 
totalmente) com sete afirmativas. Para comparação da percepção entre as duas localidades 
foi utilizado o teste t de Student na linguagem R. Primeira afirmativa: o lixão causa a 
infertilidade do solo e diminui a fauna e a flora local; a maioria dos moradores do RJ (61%) e 
BC (71%) concordam totalmente e sem diferença significativa na percepção dos 
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entrevistados entre as duas localidades (t= 1.0607; p
vetores de doenças afetam igual mente o Ramal do Juca e o Bairro Centro; 48,5% do RJ 
concordam totalmente e 51,5% concordam parcialmente, 51% do BC concordam totalmente 
e 49% concordam parcialmente, sem diferenças significativas na percepção do
entrevistados entre as localidades (t= 
odor causado pelo lixão é um dos meios de contaminação de doenças pelo ar; a maioria do 
RJ (66,6%) e BC(80,4%) concordam totalmente, também não houve diferenças 
na percepção (t= 1.6003, p-
atrair vetores de doenças, a maioria de RJ (78,7%) e BC (95,9%) concordam totalmente, 
sem haver diferenças significativas (t= 1.6394, p
causou poluição visual ao seu entorno; 81,81% dos moradores do RJ concordam com a 
afirmação (54,54% totalmente e 27,27% parcialmente) e 85,2%do BC concordam totalmente 
- Aqui, notou-se diferença significativa na percepção dos mora
localidades (t= 2.3921, p-value= 0.02098). Sexta afirmativa: no período chuvoso aumenta o 
risco de contaminação dos catadores de lixo;93,94% do RJ concordam com a afirmação 
(84,84% totalmente e 9,10% parcialmente) e 98,3% do BC co
também houve diferença significativa (t= 2.142, p
quanto maior a quantidade de lixo, maiores são os problemas ambientais;87,87%do RJ e 
98,03% do BC concordam totalmente, com diferenças signific
0.04807) na percepção dos entrevistados. Embora hajam diferenças na percepção dos 
entrevistados em algumas afirmações, conclui
são percebidos pela maioria dos entrevistados, ou seja, a po
sua relação com o meio em que vive. Com isso, este estudo evidenciou que a percepção 
ambiental está presente em todos os níveis e locais da sociedade, sendo fundamental na 
elaboração de políticas públicas que atendam a demanda 
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entrevistados entre as duas localidades (t= 1.0607; p-value= 0.294). Segunda afi
vetores de doenças afetam igual mente o Ramal do Juca e o Bairro Centro; 48,5% do RJ 
concordam totalmente e 51,5% concordam parcialmente, 51% do BC concordam totalmente 
e 49% concordam parcialmente, sem diferenças significativas na percepção do
entrevistados entre as localidades (t= -0.34416, p-value= 0.7319).Terceira afirmativa: o mal 
odor causado pelo lixão é um dos meios de contaminação de doenças pelo ar; a maioria do 
RJ (66,6%) e BC(80,4%) concordam totalmente, também não houve diferenças 

-value= 0.1171). Quarta afirmativa: o lixão é responsável por 
atrair vetores de doenças, a maioria de RJ (78,7%) e BC (95,9%) concordam totalmente, 
sem haver diferenças significativas (t= 1.6394, p-value= 0.1091). Quinta afirmativa: o lixão 
causou poluição visual ao seu entorno; 81,81% dos moradores do RJ concordam com a 
afirmação (54,54% totalmente e 27,27% parcialmente) e 85,2%do BC concordam totalmente 

se diferença significativa na percepção dos moradores pertencente as duas 
value= 0.02098). Sexta afirmativa: no período chuvoso aumenta o 

risco de contaminação dos catadores de lixo;93,94% do RJ concordam com a afirmação 
(84,84% totalmente e 9,10% parcialmente) e 98,3% do BC concordam totalmente, aqui 
também houve diferença significativa (t= 2.142, p-value= 0.03969). A sétima afirmativa: 
quanto maior a quantidade de lixo, maiores são os problemas ambientais;87,87%do RJ e 
98,03% do BC concordam totalmente, com diferenças significativas (t= 2.0522, p
0.04807) na percepção dos entrevistados. Embora hajam diferenças na percepção dos 
entrevistados em algumas afirmações, conclui-se que a maioria dos impactos ambientais 
são percebidos pela maioria dos entrevistados, ou seja, a população consegue compreender 
sua relação com o meio em que vive. Com isso, este estudo evidenciou que a percepção 
ambiental está presente em todos os níveis e locais da sociedade, sendo fundamental na 
elaboração de políticas públicas que atendam a demanda da população. 
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value= 0.294). Segunda afirmativa: os 
vetores de doenças afetam igual mente o Ramal do Juca e o Bairro Centro; 48,5% do RJ 
concordam totalmente e 51,5% concordam parcialmente, 51% do BC concordam totalmente 
e 49% concordam parcialmente, sem diferenças significativas na percepção dos 

value= 0.7319).Terceira afirmativa: o mal 
odor causado pelo lixão é um dos meios de contaminação de doenças pelo ar; a maioria do 
RJ (66,6%) e BC(80,4%) concordam totalmente, também não houve diferenças significativas 

value= 0.1171). Quarta afirmativa: o lixão é responsável por 
atrair vetores de doenças, a maioria de RJ (78,7%) e BC (95,9%) concordam totalmente, 

uinta afirmativa: o lixão 
causou poluição visual ao seu entorno; 81,81% dos moradores do RJ concordam com a 
afirmação (54,54% totalmente e 27,27% parcialmente) e 85,2%do BC concordam totalmente 

dores pertencente as duas 
value= 0.02098). Sexta afirmativa: no período chuvoso aumenta o 

risco de contaminação dos catadores de lixo;93,94% do RJ concordam com a afirmação 
ncordam totalmente, aqui 

value= 0.03969). A sétima afirmativa: 
quanto maior a quantidade de lixo, maiores são os problemas ambientais;87,87%do RJ e 

ativas (t= 2.0522, p-value= 
0.04807) na percepção dos entrevistados. Embora hajam diferenças na percepção dos 

se que a maioria dos impactos ambientais 
pulação consegue compreender 

sua relação com o meio em que vive. Com isso, este estudo evidenciou que a percepção 
ambiental está presente em todos os níveis e locais da sociedade, sendo fundamental na 

 


