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RESUMO 

Este artigo discute como a sociedade moderna, fundamentada na produção de bens, no consumo e na 

liberação de resíduos sólidos, percebe o lixo produzido por ela. É importante compreender os efeitos no 

ambiente causados pelo consumismo em excesso das pessoas e a degradação ambiental consolidada 

pelo capitalismo. Pretende-se refletir a respeito das sociedades contemporâneas, de forma a emergir 

uma visão de que o homem, como parte integrante do meio ambiente, possa mudar paradigmas em 

busca da sustentabilidade. Foram realizadas sondagens com moradores do bairro Buritis, zona oeste de 

Belo Horizonte-MG, para compreender a percepção dos moradores em relação ao ambiente e, com isso, 

verificar como eles se comportam em relação ao consumo e qual é a noção que eles têm quanto ao 

tratamento do lixo gerado por elas.   

Palavras-chave: meio ambiente, sociedade, lixo, consumo.  

Introdução 

A sociedade vem enfrentando um problema que afeta o mundo em sua totalidade: a degradação do meio 

ambiente e a exaustão dos recursos naturais. O crescimento econômico está em desequilíbrio com a 

proteção do meio ambiente. Crescimento econômico e desenvolvimento sustentável devem ser vistos 

como uma condição que visa harmonia entre a produção de bens e o uso sustentado dos recursos 



naturais. Sendo assim, os esforços para alterar esta situação são válidos a partir do momento em que se 

analisa a possibilidade de um modelo sustentável de desenvolvimento.  

A coleta seletiva e a reciclagem de lixo são procedimentos essenciais para contribuir para a busca de um 

modelo sustentável de desenvolvimento. Através destes procedimentos, é possível restaurar matérias-

primas que de outra maneira seriam eliminadas da natureza. A ameaça de esgotamento dos recursos 

naturais não recuperáveis aumenta a necessidade de reaproveitamento dos materiais recicláveis, que 

são separados durante o processo da coleta seletiva de lixo. Esta coleta é um mecanismo eficaz desde 

que seja usado adequadamente. Ela é útil para a remoção de resíduos sólidos que circulam e fazem 

parte dos aterros e lixões, tão prejudiciais à saúde do ambiente. A coleta seletiva funciona, também, 

como uma ferramenta de educação ambiental na medida em que mobiliza a comunidade sobre a 

problemática do desperdício de recursos naturais, do consumo excessivo e da poluição originada pelo 

despejo inadequado do lixo.  

A justificativa para a realização deste trabalho se dá pela necessidade de se entender o comportamento 

de uma sociedade de consumo no contexto ambiental. Isto porque, “no mundo atual, é o consumo que 

apresenta a maior pressão na produção e reprodução do espaço urbano.” (ORTIGOZA, 2010, p.10). Se 

vive atualmente em meio a alterações ambientais resultantes, em parte, do consumo desregrado.  

 Portanto, faz-se necessário um esforço para contribuir na modificação de comportamento da sociedade 

e no olhar diferente sobre o tratamento dos resíduos sólidos, visando o uso consciente e sustentável.   

O problema a ser tratado neste trabalho está ligado à relação entre o consumismo exagerado das 

pessoas e a degradação ambiental. Parte-se da premissa de que o aumento do poder aquisitivo das 

pessoas contribui para a elevação do consumo, fazendo com que a liberação de resíduos sólidos seja 

excessiva, a ponto de causar impactos no ambiente.  O principal objetivo deste trabalho é verificar como 

o consumo exagerado pode afetar o ambiente por meio da produção de resíduos sólidos, e como as 

pessoas se comportam no ambiente em que vivem. 

“20% da população mais rica consomem 86% dos produtos e serviços disponíveis, ao passo que os 20% 

mais pobres tem acesso a apenas 1,3% deste mesmo montante (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1998 apud Zerbini, 2003.).” Os dados da Organização das Nações Unidas (ONU) revelam uma 

desigualdade social ligada ao consumo desenfreado da população mais rica que consome mais de 80% 

dos produtos e serviços. Por outro lado, os mais pobres têm acesso a menos de 2% desses serviços e 

produtos. Desse modo, constata-se que classes sociais mais elevadas produzem muito mais resíduos 

sólidos e se tornam vilãs de um ambiente socialmente saudável. 

Metodologia 



O encaminhamento metodológico adotado para a elaboração deste trabalho é composto de leituras 

sobre consumo responsável, resíduos sólidos e sustentabilidade e realização de sondagens com 

moradores do bairro Buritis - zona oeste de Belo Horizonte-MG. Aplicou-se um questionário em 15 

pessoas, cujo modelo se encontra em Anexo,  contendo 9 perguntas relacionadas ao nível de vida, ao 

consumo e a questão ambiental. As sondagens ocorreram em três pontos estratégicos ao longo da 

avenida Avenida prof. Mário Werneck, artéria principal do bairro: em frente ao nº 1165 (Lojas Rede), em 

frente ao nº 1685 (Centro Universitário de Belo Horizonte-UNI-BH) e em frente ao nº 2273 

(Supermercado Super Nosso) (Fig. 1).  

 
Figura 1: Pontos de Coleta de Dados na Av. Prof. Mário Werneck, Belo Horizonte-MG 

 

A escolha dos pontos de coleta de dados teve como objetivo abranger todo o percurso da avenida e 

onde havia uma maior intensidade de fluxo de pessoas. Os resultados desta sondagem contribuíram 

para compreender as relações existentes entre o nível de vida, a produção de lixo e a percepção dos 

moradores do bairro quanto a consciência do lixo que produzem. O tratamento dos dados primários 

produzidos durante as sondagens foi realizado por meio de tabelas e gráficos. 

Consumo da Sociedade Moderna e Sustentabilidade  

O mundo mudou. A sociedade se submete cada vez mais aos interesses do capital e a mídia exerce um 

papel importante no sentido de influenciar um outro modo de vida nas pessoas. O capitalismo está cada 

vez mais aquecendo a sociedade de consumo e, consequentemente, influenciando no comportamento, 



nos hábitos e no modo de vida.  Isso se dá porque a sociedade se torna também exigente ao consumir, 

em busca sempre de tecnologias mais avançadas e conforto. Com isso, o comércio acaba extraindo 

mais recursos naturais para atender às demandas exigidas por esta sociedade de consumo, aumentando 

a liberação de resíduos sólidos, devido ao grande descarte de bens duráveis que poderiam, talvez, ainda 

serem reutilizados. É nesse sentido que podemos afirmar que o mundo de hoje é da mercadoria. Ela é 

responsável pela circulação, pelos “encontros e desencontros no cotidiano e no espaço. A troca passa a 

ser o sentido e o fim de tudo, porque o valor de troca passa a subordinar a si todos os momentos da 

vida.” (ORTIGOZA, 2010, p.23).  

Marchesini Junior (2010) utiliza a expressão “criação das necessidades” para explicar este momento 

onde, segundo o autor, o capital oferece à sociedade uma ampla diversidade de produtos a serem 

consumidos no mundo sem haver uma real necessidade. Vive-se em um mundo cujo consumo é parte 

da natureza do ser humano. É preciso consumir para adquirir o que é necessário para sobreviver, 

embora se observe que as necessidades são criadas para atender ao capital. O consumidor busca 

investir na realização material e suas necessidades e seus valores são influenciados por familiares, 

amigos, religião, formação cultural, educação e principalmente pelas ações midiáticas. 

Consequentemente, o consumo possui muitas dimensões e não consiste somente na prática de ações 

tais como escolher objetos de consumo e comprar, mas também no uso e na forma de descarte destes 

objetos. Quanto maior o consumo, maior o descarte. As pessoas são condicionadas ao consumo. Mas, 

será que todos os consumidores ao descartarem esses objetos o fazem da maneira correta ou 

consciente?  

De acordo com Leff (2005), 

A sustentabilidade é o significante de uma falha fundamental na história da humanidade; crise 
de civilização que alcança seu momento culminante na modernidade, mas cujas origens 
remetem á concepção do mundo que serve de base á civilização ocidental. (LEFF, 2005, p.9).  

A falta de racionalidade e conhecimento por parte da sociedade levantam questões na busca de uma 

sustentabilidade. Assim, verifica-se que a natureza passa por inúmeros desafios, tais como a 

comercialização de seus recursos, a falta de preservação da qualidade ambiental, o descaso, além da 

busca de poder e a dificuldade de um crescimento sustentado (Dias 2007). 

A sociedade de consumo tem como principal propulsor o comercialismo, ou seja, o comércio 
extravagante e espúrio de bens tangíveis e valores simbólicos. Por sua vez, o comercialismo é 
resultante da intensificação das práticas de marketing, que induzem o consumo exagerado, 
provocando o aumento da extração de recursos naturais e a geração de resíduos de todo tipo. 
(DIAS, 2007, p.23). 

O marketing, portanto, cria estratégias de apelo ao consumo e é co-responsável, juntamente com outras 

formas comerciais, pela incorporação de novos serviços disponíveis para a sociedade. 



Para romper ou pelo menos minimizar os efeitos no espaço causados pelo consumo em excesso  é 

preciso dar início a um processo de mudança de comportamento do consumidor. O meio mais indicado 

para esta mudança é a sensibilização e, neste caso, a informação é essencial. O consumo sustentável 

surge da necessidade de mudança e é um indicador de responsabilidade socioambiental. Ela é a 

contribuição dos atores envolvidos na produção de um espaço solidário, que se tornam conscientes das 

consequências de seus atos de consumo. Esta nova postura dos atores, adotando escolhas de consumo 

cotidianas mais equilibradas, reverterá para uma produção de lixo de acordo com as necessidades 

humanas. Posto isso, pode-se dizer que o consumidor sustentável pode contribuir na construção de uma 

sociedade mais sustentável e justa. 

Lixo e resíduo sólido, uma definição 

Lixo e resíduo são termos que precisam ser compreendidos para serem utilizados de modo adequado no 

âmbito deste trabalho. Tradicionalmente, o lixo é visto como sujeira e por isso mesmo, não tem utilidade 

e deve ser jogado fora.  FERREIRA (1999) confirma este entendimento ao comentar que lixo é “aquilo 

que se varre da casa, do jardim, da rua e se joga fora; entulho. Tudo o que não presta e se joga fora. 

Sujidade, sujeira, imundície. Coisa ou coisas inúteis, velhas, sem valor”. (FERREIRA, 1999, p.53).  

Autores como Monteiro et al (2001) afirmam que lixo e resíduo sólido possuem um mesmo sentido. 

Segundo estes autores, “resíduo sólido ou simplesmente "lixo" é todo material sólido ou semi-sólido 

indesejável e que necessita ser removido por ter sido considerado inútil por quem o descarta.” (Monteiro 

et al, p. 25). Do mesmo modo, definem lixo como “[...] os restos das atividades humanas, considerados 

pelos geradores como inúteis, indesejáveis, ou descartáveis” (Jardim e Wells apud. Mucelin; Bellini, 

1995, p.113). 

O lixo corresponde a todos os resíduos gerados pelas atividades humanas, considerado sem utilidade e 

que entrou em desuso. O lixo tem várias origens e pode ser encontrado no estado sólido e gasoso, 

sendo classificado como orgânico; restos de alimentos, folhas, sementes, papéis, madeira entre outros. 

O lixo Inorgânico é o que pode ser reciclado ou não, tais como plásticos, metais, vidros, etc.; no lixo 

tóxico podem ser consideradas as pilhas, baterias, tintas, enquanto que os lixos alternativos são 

altamente tóxicos,  como é o caso dos nucleares e hospitalares.  

Os resíduos sólidos por sua vez, podem ser classificados quanto à origem. Eles são agrupados em lixo 

doméstico ou residencial, lixo comercial,   lixo público   , lixo domiciliar especial e lixo industrial. Nosso 

interesse neste trabalho se refere aos lixos doméstico e comercial, entendidos como “aqueles resíduos 

gerados nas atividades diárias em casas, apartamentos, condomínios e demais edificações residenciais.” 



(MONTEIRO et al, 2001, p.27) bem como os resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, cujas 

características dependem da atividade ali desenvolvida. 

Para o serviço de limpeza urbana, os tipos "doméstico" e "comercial" constituem o chamado "lixo 

domiciliar", que, “junto com o lixo público, representam a maior parcela dos resíduos sólidos produzidos 

nas cidades.” (MONTEIRO et al, 2001, p.27). O Lixo Residencial também denominado lixo domiciliar é 

produzido pelas pessoas em suas residências, constituído principalmente de restos de alimentos, 

embalagens plásticas, papéis em geral, plásticos entre outros. O lixo comercial é gerado pelo comércio 

em geral. Os lixos coletados nas cidades são levados para o lixão, uma forma inadequada de disposição 

dos resíduos sólidos, onde lá se verificam enormes quantidades de detritos que se encontram a céu 

aberto.  Existem também os aterros sanitários destinados ao armazenamento do lixo, onde os resíduos 

são enterrados e compactados.  O lixo pode também ser jogado em áreas desabitadas, em encostas de 

rios e córregos. Neste caso ocorre sobretudo onde não há coleta de lixo, podendo ocasionar vários 

problemas ao meio ambiente, como também à população. O lixo ao ser liberado em local impróprio pode 

atrair insetos hospedeiros de doenças tais como a dengue e a leptospirose. A decomposição da matéria 

orgânica gera um odor desagradável e produz o ácido liquido denominado chorume. Este, ao ser 

absorvido pelo solo, pode atingir o lençol freático causando a poluição ao solo, a água e o ar.  

Alguns fatores influenciam na caracterização dos resíduos, dentre eles encontram-se os fatores 

climáticos, épocas especiais, demográficos, e socioeconômicos. Dentre eles, interessa aqui de modo 

mais específico, os fatores socioeconômicos. Estes fatores contemplam o nível cultural, o nível orgânico, 

o poder aquisitivo e o desenvolvimento tecnológico. (MONTEIRO, 2001). Um aspecto que merece ser 

destacado é o poder aquisitivo, pois percebe-se que quanto maior o poder aquisitivo, maior a incidência 

de materiais recicláveis e menor a incidência de matéria orgânica. As pessoas tendem a consumir mais 

supérfluos que, por sua vez, influenciam no aumento de embalagens. 

Produção e Geração de Resíduo Sólido Urbano e Coleta Seletiva em Belo Horizonte 

Um dos problemas que mais tem se destacado na contemporaneidade é o lixo urbano, em especial o 

sólido, pois se libera uma enorme quantidade de lixo e grande parte desses resíduos não são 

processados. Em Belo Horizonte, esse problema aumenta cada vez mais devido ao crescimento 

demográfico e ao grande estímulo ao consumo presente na sociedade capitalista.  

De acordo com a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU-2012), são gerados em Belo Horizonte 

diariamente cerca de 3.580 t/dia. Deste total, cerca de 2 mil toneladas são provenientes da coleta 

domiciliar. O restante são, principalmente, os resíduos de varrição e as deposições clandestinas de 

entulho. São encaminhados para reciclagem cerca de 820 toneladas recolhidas pela coleta seletiva por 



mês. Atualmente, a Prefeitura de Belo Horizonte possui três Estações de Reciclagem de Entulho 

localizadas nos bairros Pampulha, Bandeirantes e Jardim Filadélfia. O objetivo dessas Estações de 

Reciclagem de Entulho é transformar os resíduos da construção civil em agregados reciclados, podendo 

substituir a brita e areia em elementos que não tenham função estrutural. As estações podem receber no 

máximo 10%  de outros resíduos (papel, plástico, metal). Todos são devidamente separados e a parte   

rejeitada pela inspeção é destinada ao aterro sanitário.   

A Central de Tratamento de Resíduos Sólidos localizada no Bairro Jardim Filadélfia, acumulou 25 

milhões de toneladas de resíduos em 30 anos e era responsável por 20% da emissão de gás de efeito 

estufa na capital, atrás apenas dos automóveis, responsáveis por 30% da emissão. Com a criação da 

usina de biogás, o aterro deixa de lançar 400 mil toneladas de CO2 ao ano na atmosfera, ou 4 milhões 

de toneladas em 10 anos (Superintendência de Limpeza Urbana-SLU). Com isso, o antigo aterro 

sanitário da BR-040 ganhou uma central de aproveitamento energético do biogás, que vai processar e 

queimar o gás metano  produzido a partir da decomposição do lixo. O antigo aterro recebia cerca de 4 

mil toneladas de resíduos por dia. Os 25 milhões de toneladas aterradas fermentam e produzem o 

biogás, mistura gasosa composta por cerca de 50% de metano. Esse gás, além de ser altamente  

inflamável, é prejudicial ao ambiente, pois seu impacto sobre o efeito estufa é 21 vezes superior ao 

causado pelo gás carbônico. Por este motivo, o aterro de Belo Horizonte foi desativado em 2007 e 

atualmente utiliza-se o aterro sanitário licenciado de Macaúbas em Sabará, que está em operação deste 

janeiro de 2006, e começou a receber os resíduos domiciliares coletados em Belo Horizonte a partir de 

julho de 2007, uma vez que o aterro de Sabará tem a capacidade de 22.000.000 m³, o equivalente a 

mais de 25 anos. (Superintendência de Limpeza Urbana-SLU). 

A coleta de lixo domiciliar é realizada 2 a 3 vezes por semana. Com a coleta noturna há mais qualidade e 

a agilidade dos serviços de limpeza urbana. Em Belo Horizonte há dois tipos de coleta seletiva: ponto a 

ponto e porta a porta. No ponto a ponto são instalados conjuntos de contêineres nas cores padrões dos 

materiais recicláveis: azul para o papel, vermelho para o plástico, amarelo para o metal e verde para o 

vidro. Sendo assim a população separa os recicláveis em casa e os leva para depositar no respectivo 

contêiner. Cada conjunto de contêineres é chamado de Local de Entrega Voluntária (LEV). São 102 

Locais de Entrega Voluntária, o que corresponde a 318 contêineres espalhados pelos bairros de Belo 

Horizonte. Já na coleta porta a porta os materiais recicláveis são separados pelos moradores e 

recolhidos no domicílio, ou estabelecimento comercial por um caminhão. Eles são destinados a 

associações ou cooperativas de catadores participantes do Fórum Municipal Lixo & Cidadania.  

Conforme a informação da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU 2012), percebe-se que os bairros 

ocupados por comunidades carentes ou classe de baixa renda, como também em vilas e favelas, não 



possuem coleta seletiva de lixo em nenhum dia da semana. Estas são populações mais prejudicadas e 

afetadas, pois são essas mesmas pessoas que não possuem nenhum tipo de condição por residirem em 

locais de alto risco, como às margens de córregos, podendo acarretar então o acumulo de lixo, causando 

danos à população e ao ambiente. Pode ser citada como exemplo a Rua Henrique Badaró no bairro 

Palmeiras, zona oeste da capital mineira. Não há lixeira na rua e os moradores depositam os sacos de 

lixo na esquina do córrego Cercadinho, pois o lixeiro só percorre a rua principal do bairro. Na Figura 1 

pode-se verificar que existem sacolas brancas de lixo a beira do córrego. 

 

Fig.1 Imagem maps.google.com (Rua Henrique Badaró Portugal Bairro Palmeiras-BH)  
 

Na Figura 2, percebe-se em uma placa exposta em uma das ruas do bairro: “Jogar lixo e entulhos em 

vias públicas causa inundação em dias de chuva”. (Corpo de Bombeiros).  

 
Fig. 2 Imagem maps.google.com (continuação da Rua Badaró Portugal Bairro Palmeiras- BH)  
Programa Caça Esgoto Cercadinho no bairro Palmeiras. 

 
Isso quer dizer que se não houver chuva, o lixo pode ser depositado nas margens dos rios. E como a 

população saberá quando irá ou não chover? Não existem nesses locais lixeiras para todos, nem 

containers de coletas seletivas.  



Os bairros que possuem um poder aquisitivo mais elevado possuem melhores estruturas disponibilizadas 

pelos órgãos públicos para os fins dos resíduos sólidos, do que aqueles que possuem um baixo poder 

aquisitivo.  

 

Desenvolvimento Sócio- econômico no Bairro Buritis 

Localizado na região Oeste, o Buritis é considerado um dos bairros que mais cresce na capital mineira. 

De acordo com o Censo 2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), trata-

se do segundo bairro mais populoso de Belo Horizonte. O Buritis, inaugurado no início da década de 

1970, é um bairro nobre, de alta classe média.   

As primeiras casas do bairro começaram a se erguer na década de 1980. Neste mesmo período, a 

Prefeitura de Belo Horizonte alterou o tipo de zoneamento previsto na Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

Teve início, então, o processo de verticalização do bairro. (PORTAL PBH -2012).  Em pouco mais de 10 

anos, a paisagem se transformou, e ainda vem se modificando. Centenas de empreendimentos 

comerciais foram atraídos para o local tais como academias, farmácias, restaurantes, supermercados, 

lojas, shoppings e universidades. O desenvolvimento econômico está cada vez mais evidente no bairro 

Buritis. O principal fator é o crescimento populacional exagerado, visto que essas pessoas estão à 

procura de viver em um local onde possam exercer todas as suas atividades diárias, sejam trabalho, 

lazer ou doméstico em busca de uma melhor qualidade de vida. 

Buritis é um dos bairros que mais crescem na cidade Em 1987, chegou a ser considerado o 
maior canteiro de obras da capital. O ritmo das construções diminuiu, mas o bairro encabeça a 
lista dos que oferecem o maior número de unidades habitacionais, conforme levantamento do 
Instituto de Pesquisas Administrativas da Universidade Federal de Minas Gerais 
(IPEAD/UFMG), realizado em novembro de 2005. (Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte/Portal - 2012)  
 

Observa-se que alguns comerciantes do bairro sofrem com o lixo nas ruas, mesmo com a determinação 

expressa da prefeitura que entulhos e lixos só devem ser colocados nas ruas uma hora antes do seu 

recolhimento. Às vezes, dezenas de sacolas com dejetos passam os finais de semana sobre as 

calçadas, atraindo roedores e moscas no local. Acresce-se a isso os períodos chuvosos, quando esse 

material é arrastado pelas chuvas, entupindo bueiros. O resultado se materializa na forma de 

alagamentos, como foi possível presenciar nos últimos meses.  

A procura por bens duráveis ou não duráveis reflete no consumismo exagerado, o que gera uma 

liberação de resíduos sólidos de maneira desregrada e, às vezes, até de maneira inconsciente, podendo 

então esse lixo liberado causar danos em meio aos recursos naturais. É natural, portanto, que os 

moradores se preocupem com o lugar onde moram. Este trabalho tem por intuito verificar como o 



consumismo pode ou não afetar diretamente o ambiente através da liberação de resíduos sólidos, e o 

próprio comportamento do homem. De acordo com Boff (2003), 

 
A lógica do sistema mundial de produção estipula que devemos produzir e consumir mais e 
mais, sem impor limites ao crescimento e à demanda de ofertas. Este sistema estimula os 
conceitos de velocidade, transformação e obsolescência que permeiam o estado jovial da 
sociedade, em que o desejo estimula o consumo, mas, sempre insatisfeito, é fonte inesgotável 
de ilusão, frustração e eterno recomeço. O consumo gera o consumo [...]. (BOFF, 2003, p.22). 
 

Como o bairro Buritis possui grandes locais para lazer, comércios, imóveis e universidades, leva-o a 

atrair um público diferenciado. A saturação de bairros da zona Sul, área nobre de Belo Horizonte, 

provocou um transbordamento de pessoas para o bairro Buritis, cujo perfil predominante é de casais com 

filhos adolescentes, universitários e aposentados.  

Essas pessoas possuem um desejo de consumo, com a grande oferta e procura acelerada e em 

constante dinamismo. São estimuladas constantemente a gastarem em excesso, sobretudo por 

possuírem um maior poder aquisitivo e por viverem em uma sociedade altamente capitalista. Esse alto 

consumo influencia no aumento da produção de resíduos sólidos, impactando diretamente seu espaço 

de vivência. Assim, quanto mais se consome, mais lixo é liberado pelos moradores do bairro.  

Comportamento dos Moradores do Bairro Buritis em Relação ao seu consumo 

Para compreender o comportamento dos moradores do bairro Buritis em relação ao seu consumo, 

aplicou-se um questionário (Anexo 1) junto a 15 moradores. Foram feitas 9 perguntas em três pontos 

estratégicos da Av. Professor Mário Werneck conforme pode ser verificado na figura 3. 

 

Figura – 3 Pontos de Coleta de Dados na Av. Prof. Mário Werneck, Belo Horizonte-MG 



Foi possível absorver informações importantes compreendendo a faixa salarial, o condicionamento e o 

manuseio de resíduos sólidos nas residências e o consumo. O questionário foi aplicado de modo 

aleatório, com a faixa de idade e de sexo variadas, sendo 60% dos entrevistados do público feminino.  

O gráfico 1 mostra que 60% dos entrevistados possuem faixa etária compreendida entre 29-39 anos e os 

outros 40% estão distribuídos nas outras faixas etárias.  

 
Gráfico 1-  Faixa Etária dos entrevistados 

 

O Gráfico 2 apresenta as pessoas entrevistadas por sexo. Observa-se que 60% são mulheres e 40% são 

do sexo masculino.  

 
Gráfico 2- Gênero dos entrevistados 

 

Com os resultados do questionário foi possível verificar que esses indivíduos percebem e reagem 

diferentemente às ações sobre o ambiente em que vivem inclusive as alterações que o local recebe.  

As respostas obtidas foram resultado de visões individuais. Verificou-se também a escolaridade dos 

entrevistados. Outra questão abordada, a faixa salarial, mostra que a renda é superior a 4 salários 

mínimos (SM), considerando a questão de que o bairro é composto por pessoas com um melhor poder 

aquisitivo. Quanto ao nível de vida da população e a sua produção de lixo, as respostas obtidas levaram 

a um entendimento do comportamento dos moradores em relação ao seu consumo e da noção que cada 

pessoa tem em relação ao tratamento do lixo liberado por elas, seja em suas casas, ruas ou comércios . 



Nem todos fazem uso consciente dos recursos naturais renováveis. Pelo que pode ser analisado 

também a população diz não gastar mais do que ganha, mas em momento algum disse não comprar, ou 

seja, faz parte do seu cotidiano o ato de consumir. 

As mercadorias e os objetos são utilizados como símbolos culturais pelas pessoas para produzirem 

efeitos significativos. Com as propagandas, e imitações de bens de luxo, a questão nas sociedades de 

consumo modernas é muito mais de legitimidade e de conhecimentos sobre como usar, e do que está 

sendo usado.   

Foi observado no Gráfico 3, que mais de 90% dos entrevistados possuem grau de escolaridade Superior, 

e apenas uma parcela inferior a 10% dos entrevistados completou o Ensino Médio. Já se esperava por 

este resultado uma vez que o bairro possui universidades, as quais atraem estudantes de Belo Horizonte 

e de outras cidades do interior de Minas Gerais. 

 
Gráfico 3 - Escolaridade dos entrevistados 

 

O gráfico 4 representa a faixa salarial dos moradores do bairro. Os resultados mostram uma variação 

entre 04 a 10 SM e >10 SM entre os entrevistados. Pode-se dizer que os moradores do bairro são de 

classe média alta, em razão de não haver ocorrência de entrevistado que receba até 03 salários 

mínimos.  

Segundo a Secretaria de Ações Estratégicas (PORTAL BRASIL, 30/05/2012), foi definido que famílias 

compostas por pessoas que tiverem a renda per capita superior a R$ 641,00 e inferior R$ 1.019,00, seria 

classificado como alta classe média. Um dos fatores significativos que contribuíram para esta definição 

foi também a qualificação profissional dos trabalhadores (PORTAL BRASIL, 30/05/2012). Sendo assim, o 

gráfico 4 confirma que os moradores do Buritis compreendem esta classe. 

 



 
Gráfico 4- Faixa Salarial dos entrevistados 

 

A população é composta por pessoas que moram há pouco tempo no bairro Buritis. Um dos motivos para 

isso é a ocupação recente do bairro, de apenas duas décadas. Não foram entrevistadas pessoas que 

residam no bairro desde a infância ou nascimento.  

Conforme o Gráfico 5, do total de entrevistados, 70% residem há menos de 5 anos no bairro. Mesmo 

residindo há pouco tempo as pessoas sentem-se se à vontade para comentar sobre o bairro, quer seja 

negativamente ou positivamente. Por outro lado, 30% residem há mais de cinco anos no bairro Buritis. 

 
Gráfico 5 - Tempo de residência no bairro  

 

No Gráfico 6, pode-se observar que 50% das pessoas entrevistadas são influenciadas pela mídia e 

compram mesmo sem ter condições financeiras, e 35% dos entrevistados, apesar de serem 

influenciados, não compram e pensam muito antes de comprar. 



 
Gráfico 6 – Influenciado por propagandas quando consome 

 

No Gráfico 7, os moradores trocam de eletrodomésticos com muita frequência. As pessoas não trocam 

os produtos apenas porque ele apresenta defeito, mas porque atualmente existem cada vez mais novas 

tecnologias sendo desenvolvidas e são colocadas no mercado. Contudo, 60% dos moradores sempre 

que podem fazem essa troca de eletrodomésticos no período compreendido entre 2 e 5 anos. É o que 

KAZAZIAN apud ARAÚJO et al. (2005) denomina de obsolescência objetiva e técnica. 

Aparece no mercado um produto mais performático, que torna as versões anteriores caducas. 
Trata-se principalmente de produtos mecânicos e eletrônicos, no qual a inovação é rápida. São 
produtos em que alguns elementos foram concebidos para se deteriorar mais rapidamente, 
suscitando assim uma nova compra, com ou sem melhoras técnicas por parte de quem os 
concebeu. A obsolescência subjetiva é motivada pela aparência e a moda, que condicionam o 
fim da vida de alguns objetos enquanto suas funções permanecem válidas (KAZAZIAN, 2005 
apud ARAÚJO et al.p.5). 
 

Percebe-se, com isso, que as pessoas recebem influência da mídia, pelo modismo. Não se usa mais o 

produto ou a mercadoria até o seu término, mas sim, porque não combina mais ou saiu de moda.  No 

entanto, é nítido que não há percepção do consumismo, uma vez que uma resposta contradiz a outra. 

35% disseram pensar na hora de comprar, mas ao mesmo tempo trocam de móveis de 2 a 5 anos 

conforme informa o Gráfico 7. 

 
Gráfico 7 - Frequência de troca de móveis e eletrodomésticos 
 



O Gráfico 8 revela que  os moradores fazem questão de comprar produtos reciclados ou ecologicamente 

corretos. Se evitarem os produtos industrializados, vão evitar a liberação de resíduos e da extração de 

recursos naturais. As pessoas têm optado pela praticidade, embora a somatória corresponda a 75% que 

compram as mercadorias e produtos reciclados ou ecologicamente corretos fazem questão de sempre 

dar preferência aos mesmos.  Um dos entrevistados respondeu que tem preferência a produtos 

industrializados por serem mais práticos, enquanto 40% não quiseram opinar, ou seja, não faz diferença 

o tipo de produtos que estão consumindo.  

 
Gráfico 8 -  Você dá preferência a quais produtos? 

 

Observa-se, no Gráfico 9, que  as pessoas consomem simplesmente pelo fato de consumir. Nem sempre 

consomem porque precisam de algo, mas sim porque a mercadoria ou o produto estão ali nas 

prateleiras, apetitosos, chamativos. A diferença do perfil é que 60% dos entrevistados consomem 

produtos de decorações, além de consumirem vestuário, livros, acessórios.  

 
Gráfico 9 - produtos que consome normalmente 

 

Quando perguntou-se sobre os produtos que normalmente são consumidos, percebeu-se algumas 

atitudes de embaraço e um semblante de dúvida no rosto. 70% responderam que fazem um controle 

dentro de casa. De outro lado, 30% dos entrevistados responderam que às vezes saem do orçamento 

feito de acordo (Graf. 10). Um dos entrevistados retrucou o entrevistador com a seguinte pergunta: “Mas 



hoje em dia quem não sai do orçamento feito?”. Na realidade, são raras as pessoas que assumem serem 

consumistas. Isto não quer dizer que se consome muito ou gasta-se mais do que a remuneração, mas 

sim, que se gasta toda a renda obtida.  

  
Gráfico 10 – Você gasta mais do eu o salário que recebe? 

 

55% dos entrevistados disseram não comprar mais alimentos do que consomem (Graf. 11), ao passo 

que 45% dos entrevistados, mesmo fazendo um semblante de vergonha, responderam que compram 

mais do que consomem. São pessoas que sempre estão almoçando e lanchando fora; raramente fazem 

uma alimentação em casa. Entra a questão das pessoas comprarem nem sempre o que precisam ou 

necessitam, mas sim, porque sentiram vontade naquele momento.  

 
Gráfico 11 – Você compra mais alimento do que consome em sua casa? 
 

A sociedade deve começar a pensar em consumir consciente, economizar para não desperdiçar, pois 

além do excesso contribui negativamente para liberação de resíduos sólidos. Desperdiçar significa 

também prejuízo financeiro e ambiental.  

Considerações Finais 

O crescimento econômico está em desequilíbrio com a proteção do ambiente. Deve-se modificar e 

estudar a possibilidade de um modelo sustentável de desenvolvimento. Estes são assuntos que não 

podem ser tratados de forma simples. Devem ser vistos como uma possibilidade que visa à harmonia 



entre a produção de bens e o uso sustentado dos recursos naturais. Além de o lixo ser um problema 

ambiental, é também um problema de saúde e de qualidade de vida. Atualmente, a publicidade, as 

propagandas em sites e TVs exercem um poder de influência muito forte na população. Há sempre uma 

tendência a direcionar as pessoas para um consumo crescente, para o desperdício ambiental, 

associando felicidade a um consumo de mercadorias.  

O grande desafio que se deve colocar para os cidadãos, as empresas e os governos é implementar um 

conjunto de medidas, diretrizes, propostas, projetos, enfim, ações no sentido de promover o consumo e a 

produção sustentáveis. Para isso, é preciso valorizar um modelo de desenvolvimento que envolva as 

dimensões não só econômica bem como a cultural, ambiental e política. Medidas complementares de 

ordem cultural, política, jurídica, econômica, científica, artística, institucional, dentre outras, devem ser 

promovidas e divulgadas a fim de consolidar a sociedade uma maior consciência e práticas da produção 

e do consumo sustentável, modificando o comportamento. Concluiu-se com os resultados do 

questionário aplicado que o consumismo pode afetar diretamente o ambiente através da liberação de 

resíduos sólidos e o comportamento da população no ambiente onde ela está inserida. É preciso alterar 

hábitos de consumo e fazer escolhas que conduzam ao desenvolvimento sustentável.  
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Anexo 1 - Modelo de questionário 

Idade:_______    Profissão:______________________________ 

1- Escolaridade: 

(   ) Fundamental  (   ) Médio  (   ) Superior 

2-  Faixa salarial: 

(   ) até 03 SM  (   ) de 04 a 10 SM  (   ) > 10 SM 

3- É Morador do bairro Buritis há: 

(   ) desde que nasceu  (   ) < 05 anos  (   ) > 05 anos 

4-  Você é influenciado por propagandas na hora de consumir? 

(   ) Sim, mas não compro (   ) Sim, e compro sem pensar 

 (   ) Não, mas acabo comprando (   ) Não, penso muito antes de comprar 

5- Trocam de móveis e eletrodomésticos com que frequência? 

(   ) < 1 vez por ano  (   ) 2 - 5 anos (   ) > 5 anos 

6- Você dá preferência a quais produtos? 

(   ) reciclados (   ) industrializados (   ) ecologicamente corretos  

(   ) nenhum citado acima. 

7- Quais os produtos que você normalmente consome? 



(   ) Vestuário (roupa e sapatos) (   ) CD’s e livros (   ) Acessórios  

(   ) Decoração (   ) Outros. Qual?________________________ 

8-  Você compra mais alimento do que consome em sua casa?  

(   ) Sim (   ) Não 

9- Você gasta mais do que o salário que recebe? 

(   ) Não, faço um controle (   ) As vezes saio do orçamento feito 

(   ) Sim, sempre gasto mais. 

 


