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O lixo é um problema cada vez mais presente na

sociedade, desencadeando diversos problemas, entre eles a

proliferação do mosquito Aedes Aegypti, que ocorre

principalmente em épocas de chuva na qual os lixos localizados

em céu aberto ou mal acondicionado ficam sendo os maiores

focos para a criação dos ovos do mosquito.
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A reciclagem, atualmente, é uma das maiores formas para lidar com o lixo, pois é onde muitos

materiais produzidos que já foram usados podem ser reaproveitados. Neste sentido, alguns

projetos de reciclagem para combate da dengue estão sendo feitos por meio de parceria da

Secretária de Estado de Saúde (SES) e da Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material

Reciclável (Asmare).

Os materiais recicláveis podem ser encaminhados para locais especializados em reciclagem ou

utilizados tanto como matéria prima para o artesanato, quanto para a confecção de objetos

destinados ao combate da dengue, zika e chikungunya, tais como vasos de planta, feitos com

garrafa pet ou pneus (Figuras 1 e 2), sem acúmulo de água e, assim, ausentes de risco de

contaminação e armadilhas para captura de larvas do Aedes aegypti.

Em Sinop, a forma de combate mais comum tem sido a inspeção das casas por conta dos

próprios agentes de saúde do município, em que verificam se há focos de mosquito e, assim,

advertir o responsável do local e tentar evitar proliferação deste vetor.

Dentre as dificuldades encontradas pelos agentes de inspeção, existe a falta de acesso a

algumas residências e aos terrenos abandonados, que ficam trancados e tais agentes não

conseguem identificar os possíveis focos nestes locais, tornando mais árdua a tarefa de combate

às doenças causadas pelo A. aegypti.

Figura 1. Vasos de plantas feitos com garrafas pet.
Disponível em:
http://www.artesanatoereciclagem.com.br/361-vaso-feito-
com-garrafa-pet.html. Acesso 05/06/2017.

Figura 2. Jardim decorado com vasos
confeccionados com pneus usados. Disponível em
http://reciclaedecora.com/reciclagem/18-ideias-
para-decoracao-usando-pneus-velhos/ Acesso em
05/06/2017
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