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RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo avaliar o manejo dos resíduos sólidos nos bares e 
restaurantes da Passarela do Caranguejo, na orla da praia de Atalaia, em Aracaju-SE, 
buscando sua interface com a educação ambiental. Como metodologia utilizou-se a 
observação da realidade local, a partir de visitas in loco, a aplicação de questionários e a 
realização de entrevistas semi-estruturadas junto aos proprietários, gerentes e funcionários dos 
estabelecimentos comerciais da área e também a turistas e freqüentadores desses 
empreendementos. Os resultados revelaram que o manejo dos rejeitos produzidos no local 
pesquisado é incipiente e desconsidera a educação ambiental como um instrumento capaz de 
contribuir para a melhoria na gestão dos resíduos. Tal realidade da mesma forma aponta para 
a fragilidade das políticas públicas locais, especialmente aquelas voltadas para o turismo e o 
meio ambiente, constituindo limitação para a busca do desenvolvimento sustentável da costa 
aracajuana. 
PALAVRAS-CHAVE: educação ambiental, gestão de resíduos sólidos, turismo. 
 
 
ABSTRACT 
This study aimed to evaluate the solid waste management in bars and restaurants of Runway 
Crab at the edge of the beach of Atalaia, Aracaju-SE, seeking their interface with 
environmental education. As a methodology was used to observe the local situation, from on-
site visit, the questionnaires and conducting semi-structured interviews with owners, 
managers and employees of commercial establishments in the area and also to tourists and 
visitors of these empreendementos. The results revealed that the management of waste 
produced in the place searched is incipient and disregards environmental education as a means 
of contributing to the improvement in waste management. Such a reality in the same way 
points to the fragility of local public policies, especially those related to tourism and the 
environment, being limited to the pursuit of sustainable development of coastal Aracaju.  
KEYWORDS: environmental education, solid waste management, tourism. 
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INTRODUÇÃO 
 

O acelerado crescimento da população mundial acarretou em significativas pressões ao 

meio ambiente, tornando necessário o estabelecimento de princípios de proteção que 

assegurassem a manutenção do equilíbrio ecológico. Nesse sentido, em agosto de 1981 foi 

promulgada no Brasil a Lei nº 6.938, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.  

Gradativamente, o país foi aperfeiçoando seus instrumentos de comando e controle 

ambientais (licenças, leis, zoneamento, estudos de impacto).  No entanto, tal iniciativa não se 

mostrou suficiente para conter as agressões ao meio, uma vez que grande parcela dos 

problemas tem raízes culturais e resultam do modelo de produção x consumo, adotado a partir 

da segunda metade do século passado, que induz a sociedade a se tornar cada vez mais 

consumista.  

A cada momento, diversos novos produtos são apresentados por meio de enfoques 

publicitários mais sofisticados, de modo a estimular o consumo desenfreado. Assim, mais 

cedo ou mais tarde um objeto consumido e descartado se junta a muitos outros, acumulados e 

dispersos na natureza, gerando resíduos que quando não adequadamente dispostos acerratam 

em problemas econômicos, sócioambientais e paisagístico. 

Nas orlas o acúmulo de rejeitos tem expressivo impacto negativo, principalmente 

quando os objetos descartados não são biodegradáveis. Ao serem lançados na faixa de praia, 

os detritos atraem insetos e outros vetores de doenças e provocam poluição visual, entre 

outros impactos, que incomodam os frequentadores. 

A costa aracajuana, que compreende uma faixa de 30km de extensão, abrigando as 

praias da Coroa do Meio, dos Artistas, Atalaia, Aruana, Robalo, Náufragos, Refúgio e 

Mosqueiro, além de destacar-se por sua beleza natural, também se apresenta como cenário de 

considerável produção de resíduos, gerados nos bares e restaurantes situados no entorno, 

especialmente nos finais de semana.  

Dessa realidade, surge a importância de investigar o manejo dos resíduos nos bares e 

restaurantes da Passarela do Caranguejo, na orla da praia de Atalaia, buscando sua interface 

com a Educação Ambiental, que segundo Cascino (2000) tornou-se uma ferramenta para um 

mundo limpo e sustentável, orientando o homem a conscientizar-se de que é preciso educar 

para preservar e com isso contribuir para a mudança de atitudes e para a adoção de práticas 

ambientalmente corretas. 
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ENTRE O LIXO E A PAISAGEM: RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS EM BARES E 

RESTAURANTES SITUADOS EM ORLAS 

 

   Ainda que se atribua aos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento a grande 

geração e incorreta disposição dos resíduos sólidos, a problemática que envolve a questão 

atinge todo o planeta e está diretamente relacionada ao nível de desenvolvimento de uma 

região; geralmente, quanto mais “desenvolvida”, maior o volume e peso de resíduos e dejetos. 

No entanto, outros fatores contribuem para a geração de lixo, tais como: variações sazonais e 

climáticas, hábitos e costumes da população, densidade demográfica, leis e regulamentos 

específicos, entre outros (BORZOI et al, 1997). 

No Brasil a questão do lixo é bastante complexa, quase não existem aterros sanitários. 

São poucos os aterros controlados, e a grande maioria dos municípios brasileiros possuem 

simplesmente lixões a céu aberto onde são depositados materiais diversos que acabam 

chegando aos corpos d’água (VALENTE, 1999). O problema com os resíduos não é menor 

nas cidades de regiões litorâneas, uma vez que da metade da população humana que 

atualmente vive em cidades 37% habita em uma faixa de 100km no litoral, caracterizando 

uma grande concentração populacional nesse espaço, embora em alguns casos essa densidade 

seja sazonal, ou seja, varie em função da estação do ano (DIAS, 2002).  

No período de verão, férias e nos feriados prolongados a população flutuante do litoral 

aumenta, promovendo crescimento na produção dos resíduos sólidos gerados, que 

normalmente são depositados na areia ou às margens das rodovias, causando poluição visual e 

posteriormente contaminando o solo e as águas de rios e mares, além de propíciar a 

veiculação de vetores de doenças como ratos e baratas, contribuindo ainda para a ocorrência 

de acidentes com estilhaços de vidro provenientes das garrafas deixadas por terra.  

A procura desenfreada pelos litorais tem levado ao agravamento das precárias 

condições de saneamento básico, favelização, poluição, desarticulação de comunidades 

litorâneas tradicionais, etc. (MADRUGA, 1992; MORAES,1999; LIMA, 2004). Aliado a 

isso, o crescimento do turismo em cidades litorâneas tem contribuído decisivamente para a 

desconfiguração da costa, uma vez que grande parte dos equipamentos turísticos concentra-se 

quase que exclusivamente nesse espaço.  

Em Aracaju, o complexo Orla da Atalaia, composto por bares, restaurantes, áreas de 

eventos, praças, ciclovias, quadras de esportes, parques infantis, estacionamentos etc., fruto de 

processos sucessivos de reurbanizações gerados por políticas setoriais vinculadas às 

iniciativas do estado em desenvolver essas regiões criando uma infra-estrutura turística, 
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também se traduz como componente cuja freqüência e intensidade de atividades de uso 

antrópico acarreta a inviabilidade dos processos naturais responsáveis pela reconstituição das 

formas dunares degradadas (OLIVEIRA E SOUZA, 2005).  

Na Passarela do Caranguejo, segmento de aproximadamente 1km de extensão inserido 

no complexo acima mencionado, observa-se que além de gerar diariamente grande quantidade 

de resíduos a maioria dos bares e restaurantes implantados naquele espaço acondiciona seus 

rejeitos de forma inadequada (em tambores, caixas de papelão, sacolas plásticas ou outros 

recipientes improvisados) e os dispõe, até o recolhimento, em local impróprio, sujeito à ação 

de animais, vetores ou pragas.  

Em grande parte desses empreendimentos, também é possível verificar que nos 

horários de maior movimento uma grande quantidade de resíduos acumula-se no piso do salão 

principal, setor de atendimento ao cliente. Nos locais onde se registra tal ocorrência 

geralmente os coletores estão dispostos em locais impróprios e são inadequados (não possuem 

pedais, tampa e saco plástico) ou encontram-se em quantidade mínima, sendo comum ficarem 

abarrotados de lixo. 

Ao término do expediente é comum encontrar acumulados na parte externa do 

empreendimento, calçadas e galerias, resíduos que impedem o fluxo natural dos efluentes e 

atraem a presença de animais, evidenciando a falta de higiene e cuidados para com ambiente, 

tanto por parte dos proprietários, gerentes e funcionários, como de seus freqüentadores. 

 

 
Figura 1 – Lixo acumulado na calçada de estabelecimento da Passarela 
do Caranguejo. 
Fonte: Koerber - 2007. 
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Embora a orla da Atalaia tenha sido alvo de recente reforma, em muitos trechos o 

calçamento da Passarela do Caranguejo se encontra bastante deteriorado, representando risco 

de acidente aos que ali circulam. Ressalte-se que o projeto arquitetônico da intervenção 

deixou de contemplar a implantação de lixeiras públicas fixas nas proximidades dos 

empreendimentos. Apenas um dos restaurantes da passarela possui depósito disponível aos 

transeuntes, instalado por iniciativa própria. 

Assim, em determinados momentos do dia pode-se observar nas calçadas a presença 

de tonéis de óleo vazios, alguns dos quais se encontram bastante danificados, que são 

utilizados para armazenagem dos resíduos gerados nos estabelecimentos. Isso ocorre 

geralmente próximo aos horários de coleta pela empresa responsável. 

 

 
Figura 2 – Tonel disponível para uso dos restaurantes 
Fonte: Koerber – 2007. 

 

Na época da reforma foram implantados no canteiro central que separa as vias 

asfálticas da Av. José Sarney dois conteiners (PEV’s)3 destinados ao acondicionamento de 

material reciclável (Figura 4). Porém, os equipamentos vêm sendo subutilizados ou usados de 

forma incorreta. Apenas 22,73% dos proprietários dos empreendimentos dispõem neles algum 

tipo de resíduo e a maioria dos pedestres e motoristas que transitam na avenida alegam a 

inadequada localização dos equipamentos como pretexto para sua não utilização. 

  

 

                                                 
3 Ponto de Entrega Voluntária 
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    Figura 3 – Conteiners (PEV’s) instalados na Passarela do Caranguejo  
    Fonte: Koerber – 2007. 
 

 
Por certo, o trecho urbanizado no qual está situada Passarela do Caranguejo ocorreu 

sem o devido planejamento, de forma a contemplar efetivamente os impactos negativos 

causados ao ambiente em decorrência do incorreto acondicionamento e destinação dos 

resíduos gerados. Durante a noite, sobretudo entre as quintas-feiras e sábados, a falta de 

preocupação com a gestão dos resíduos produzidos no local fica evidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Figura 4 - Passarela do Caranguejo (madrugada de um sábado). 
                  Fonte: Koerber - 2007. 
 

A constatação dessa realidade remete à necessidade de ampliação da percepção de 

responsabilidade pela gestão de resíduos por parte da sociedade, uma vez que essa tarefa não 

cabe unicamente ao poder público ou às empresas coletoras de lixo. É necessário um trabalho 
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educativo capaz de sensibilizar não apenas os usuários e freqüentadores desses locais, mas 

ainda, àqueles que são responsáveis pela sua manutenção.  

Ainda que a Constituição Federal (1988) estabeleça que a competência da gestão dos 

resíduos sólidos produzidos pelo município em seu território (com exceção dos de natureza 

industriais, mas incluindo os provenientes do serviço de saúde) seja da administração pública 

local, é emergente que cada indivúo assuma uma postura pró-ativa em relação ao ambiente no 

qual habita e do qual depende para sua sobrevivência. 

Além do mais, a simples coleta e encaminhamento dos resíduos para aterros 

controlados, como é o caso de Aracaju, constitui a forma mais barata de disposição dos 

resíduos sólidos urbanos e atualmente é vista como inaceitável (CALDERONI, 1998), pois 

apresenta grande desperdício de potencial dos rejeitos. Da mesma forma, deve se considerar 

que a gestão de resíduos sólidos é uma tarefa bastante complexa e não pode ser realizada de 

forma fragmentada e descontínua.  

Um programa de gerenciamento integrado é mais do que um simples plano de 

tratamento de resíduos; requer um planejamento composto por várias etapas, todas com um 

objetivo comum, nas quais estão inclusas um sistema de estocagem, coleta, tratamento e 

destinação final, interligados, de maneira a oferecer o melhor custo benefício para a gestão de 

resíduos sólidos de uma determinada região, sendo permeado pela educação ambiental em 

todas as ações, uma vez que o grau de educação da população será determinante para a 

eficiência da gestão (TENÓRIO e ESPINOSA, 2004).  

Nesse sentido, as informações e conhecimentos adquiridos através da educação 

ambiental, seja ela formal ou informal, não tem a pretenção de moldar o indivíduo impondo-

lhe um comportamento ecologicamente correto. Este é um pensamento completamente 

equivocado, inerente a uma educação acrítica.  

A educação ambiental vem com um propósito de estimular uma mudança intrinseca de 

comportamento. Nesse sentido, o indivíduo deve passar a se perceber enquanto parte 

integrante da natureza, ou seja, a própria natureza. Acredita-se que, realizada de maneira 

informal, a educação ambiental deve representar um meio eficaz para sensibilizar os 

proprietários e funcionários, assim como os frequentadores de bares e restaurantes da 

Passarela do Caranguejo com relação aos resíduos sólidos. 

 

 

 

 



 IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657  
8 

O COMPORTAMENTO DOS SUJEITOS ENVOLVIDOS NA PESQUISA FRENTE À 

GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS LOCAIS 

 

 Com base nas entrevistas realizadas junto aos 22 responsáveis por restaurantes e bares 

da Passarela do Caranguejo, gerentes e proprietários, foi possível constatar que há 

conhecimento de problemas relativos ao gerenciamento dos resíduos entre essa classe, que 

demonstrou reconhecer a importância da sua atuação individual objetivando a minimização 

dos impactos negativos causados à natureza, embora não adotem estratégias no sentido de 

sensibilizar outras pessoas, como funcionários e clientes, para a concretização de práticas 

ambientalmente corretas, tampouco ajam efetivamente nesse sentido. 

 Apesar de 77,27% dos entrevistados afirmarem fazer algum tipo de triagem de 

resíduos nos estabelecimentos, verificou-se que o volume do material triado é bastante 

inexpressivo, visto que em dia de grande movimento são descartados em média 9.500 litros de 

rejeitos, constituídos de materiais orgânicos e inorgânicos potencialmente recicláveis, que tem 

como destino final o aterro municipal. 

Segundo um dos responsáveis por estabelecimento local, apesar da não resistência dos 

colaboradores ante as orientações recebidas sobre como proceder para triar os materiais 

descartados, há uma queixa entre o grupo em relação ao fato de terem que realizar uma tarefa 

a mais. Tal percepção deixa claro o baixo grau de envolvimento e o desconhecimento por 

parte dessas pessoas sobre os ganhos que decorrem da preservação e conservação ambiental.  

Também se averiguou que dentre os responsáveis por estabelecimentos da Passarela 

do Caranguejo que foram submetidos à entrevista, apenas um teve a iniciativa de contatar a 

CARE (cooperativa dos ex-catadores de lixo da Terra Dura) para recolhimento de materiais 

reciclável tais como: plástico, jornal, papel, PET, entre outros. Em relação ao material 

orgânico, apenas 23,53% dos estabelecimentos comerciais dão aos resíduos um destino 

diferente do aterro público municipal. 

 A transformação dos resíduos orgânicos em composto é completamente descartada. 

Diante de um mercado que se estabelece de forma significativa com a construção de 

condomínios horizontais, cujas propriedades possuem áreas verdes e que necessitam 

continuamente de manutenção, como adubagem, por exemplo, chega a ser curioso o desprezo 

dessa matéria prima.  

Essa desvalorização dos resíduos produzidos por bares e restaurantes pode ser 

justificada pela falta de uma regulamentação específica do setor, bem como pela ausência de 

um trabalho de sensibilização que busque o envolvimento dos empresários e da coletividade. 
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Calderoni (1998, p.25) Assim expressa esse comportamento: “O lixo é um material mal 

amado. Todos desejam dele descartar-se. Até pagam para dele se verem livre, o que é pior, o 

lixo é inevitável, não se consegue parar de produzí-lo todos os dias”. 

Visto que o trabalho de triagem nos estabelecimentos não ocorre de forma sistemática 

pelos seus geradores e nem é significativo se comparado com o volume total de resíduos 

produzidos diariamente nos empreendimentos objetos da pesquisa, o lixo (orgânico, 

inorgânico e rejeito – todos misturados) que aguarda pelo recolhimento fica exposto à ação de 

vetores, pragas e indivíduos que abrem os sacos à procura de material que lhe interesse.   

Para Schalch e Cabral (2003), através de campanhas de orientação para separação do 

lixo seco (reciclável) do úmido (destinado ao aterro), pode-se evitar que catadores tenham 

acesso aos resíduos, sujando calçadas, trazendo prejuízos à limpeza pública, pondo ainda em 

riscos a sua saúde e a de coletividade.  

Na Passarela do Caranguejo mesmo nos estabelecimentos que dispõem de setor 

destinado exclusivamente às lixeiras, isolado e protegidos da ação de animais e pessoas, 

diariamente, pouco antes da passagem do caminhão de recolhimento, os tonéis que 

acondicionam os resíduos são encaminhados à calçada deixando os rejeitos 

momentaneamente expostos à ação do público e de animais.  

 É importante destacar que 50,00% dos estabelecimentos visitados não possuem saída 

para os fundos, tampouco passagem lateral. Por esta razão, para ser encaminhado até a parte 

externa do imóvel o lixo produzido tem, inevitavelmente, que atravessar o salão de 

atendimento aos clientes. Em parte dos bares e restaurantes essa atividade é realizada mesmo 

em horário de funcionamento. 

 Outro aspecto a ser salientado é que em algumas oportunidades a coleta de resíduos 

pela companhia responsável ocorre durante os horários de funcionamento regular dos bares e 

restaurantes, acarretando em incômodo aos clientes devido ao odor exalado do material 

transportado no caminhão.  

Com relação ao descarte de óleo proveniente da fritura de alimentos em apenas 

10,53% dos estabelecimentos da Passarela do Caranguejo os resíduos são despejados 

diretamente no ralo da pia. Esse comportamento, de acordo com as respostas dadas durante as 

entrevistas, deve-se, exclusivamente, à preocupação com os recursos que serão investidos 

para desobstruíção das instalações hidrosanitárias possivelmente danificadas.  

Por ocasião da coleta de dados foi observado que não raramente se acumula no piso do 

salão de atendimento aos clientes de alguns dos estabelecimentos pesquisados resíduos 

orgânicos, tais como cascas de amendoim e restos de crustáceos, além de inorgânicos como 
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copos plásticos, garrafas, quardanapos, fósforos e cigarros, que ao final do expediente são 

recolhidos sem separação, em um único recipiente.  É importante destacar que regularmente 

técnicos da Vigilância Sanitária visitam os bares e restaurantes locais, oportunidade em que 

abordam a questão do “lixo”, fazendo vinculação com as condições de salubridade dos 

clientes e colaboradores.  

Na tentativa de justificar a situação constatada, alguns proprietários alegaram que a 

presença de lixo no salão devia-se à ação do vento, que acaba trazendo parte dos rejeitos para 

a parte interna dos estabelecimentos. Se correto, o comentário reforça o que já havia sido 

constatado, acerca dos clientes e transeuntes da Passarela do Caranguejo fazerem o descarte 

de resíduos na calçada e na rua. Referindo-se a uma conduta ambientalmente aceitável, 

Reigota (2006) afirma com bastante propriedade que não adianta apenas “falar” do meio 

ambiente, é preciso também mudar os comportamentos individuais e sociais. 

É evidente que nem todos os resíduos que se encontram acumulados no salão durante 

os horários de funcionamento dos empreendimentos locais são transportados pelo vento, a 

ausência de lixeiras em pontos estratégicos do cômodo, assim como a ausência de um 

trabalho de educação ambiental voltado ao correto manejo e destinação dos resíduos 

interferem de forma contundente para a situação verificada. 

 Ao se questionar a amostra sobre a possibilidade de adoção de estratégia voltada à 

sesibilização dos frequentadores para uma nova condulta em relação aos resíduos por eles 

produzidos, os entrevistados demonstraram reação negativa deixando, deixando notória a 

preocupação com a interpretação que poderia ser dada pelos fregueses.  

Neste sentido, um desenvolvimento de ações voltadas a uma educação ambiental 

critica contribuiria para uma mudança de valores e atitudes, atuando na formação de um 

sujeito ecologico, sendo capaz de produzir ‘‘um tipo de subjetividade orientada por 

sensibilidades solidárias com o meio social e ambiental, modelo para a formação de 

indivíduos e grupos sociais capazes de identificar, problematizar e agir em relação às questões 

socioambientais, tendo como horizonte uma ética preocupada com a justiça ambiental’’ 

(CARVALHO, p.18-19, 2004). 
Por outro lado, a pesquisa demonstrou que existe interesse da maioria dos 

responsáveis pelos empreendimentos locais em implantar um programa de gestão de resíduos 

sólidos. 77,27% dos proprietários e gerentes afirmaram perceber a necessidade de um manejo 

adequado e se mostraram motivados para a implementação de ações nesse sentido. Os 22,73% 

restante se manisfestou de forma indecisa, mas disse não haver problema na sua participação, 

desde que não interfira no andamento normal do seu negócio.   

A preocupação com o tempo dispensado a atividades que possam intervir na rotina 
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normal do estabelecimento foi observada nas respostas de 45,45% dos entrevistados, que 

apontaram o tempo dispensado à triagem dos resíduos como limitação para a efetivação da 

coleta seletiva, podendo inclusive vir a comprometer a implantação de um programa de gestão 

de resíduos no local.  

A percepção dos empreendedores da Passarela do Caranguejo chama atenção 

especialmente pelo fato da alguns dos estabelecimentos terem realizado parceria com o 

Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) para implantação de 

programas como o Selo Qualidade em Serviços, que tem como foco além do item higiene, o 

bom atendimento ao público e a estocagem correta dos alimentos. Três dos empreendimentos 

que compõem a amostra da pesquisa (Cariri, Casquinha de Caranguejo e Hotel Jatobá) o 

receberam em julho de 2007.  

O restaurante Casquinha de Caranguejo também aderiu ao programa Sebrae 5 menos 

que são mais. Trata-se de um projeto implantado através do Núcleo de Inovações 

Tecnológicas do órgão, cujo foco volta-se à redução de desperdícios e acaba por identificar a 

necessidade da empresa de implantar a gestão de resíduos e direcioná-la a outros programas 

de cunho educativo, que visam a continuidade das ações propostas. 

Os programas mencionados representam um primeiro passo, no que se refere à gestão 

ambiental local, porém, ainda assim, se faz necessário a adoção de outras estratégias que 

aliem a preocupação com o componente ambiental, buscando sua interface com o turismo, 

através de ações dos órgãos responsáveis pelo setor. Mais de 90% dos frequentadores da 

Passarela do Caranguejo que participaram da pesquisa revelaram acreditar que a disposição 

incorreta de resíduos nas praias e nas ruas pode influenciar de forma negativa na quantidade 

de turistas que visitam a cidade.  

Ainda com relação aos frequentadores, toda a amostra pesquisada explanou 

preocupação em relação ao meio ambiente e assumiu que sua contribuição particular para a 

preservação da natureza é muito importante.  

No entanto, convém salientar que no curso da pesquisa foram verificadas por parte 

desses agentes ações que contradizem seus relatos, tais como: descarte de materias pela janela 

dos veículos e abandono copos plásticos e outros resíduos na rua. Em determinado momento 

foi possível flagrar um freqüentador descartando ao longo da avenida latas de bebida vazias 

que se encontravam no interior de seu automóvel. O que mais chamou atenção nessa atitude 

foi a proximidade entre o veículo e os conteiners (PEV’s), apropriados para destinação dos 

resíduos.  

Quando confrontados aos relatos dos frequentadores dos empreendimentos que 
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participaram da pesquisa, os comportamentos apresentados denotam que ainda há um grande 

abismo que separa teoria e prática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, a crescente produção de resíduos 

sólidos, bem como o seu gerenciamento inadequado, constitui um grave problema a ser 

equacionado por toda uma sociedade consumista e que não cessa de produzir rejeitos, dando 

aos mesmos um destino final inadequado, porém menos oneroso e certamente mais agressivo 

ao meio ambiente, “lixões a céu aberto”, que se encontram saturados ou em processo de 

saturação. 

 Na cidade de Aracaju, além da ausência de um aterro sanitário somente este ano foi 

instituído o PGIRS (Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos) conforme 

exigência estabelecida no Cap.V, art.12, da Lei 5857/2006, que dispõe sobre a Política 

Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Esta realidade reflete a fragilidade das 

políticas públicas, constituindo um entrave para a busca do desenvolvimento sustentável do 

setor turístico, bem como de outros setores. 

 Com relação aos visitantes que chegamde outros Estados, é importante salientar que 

quando o indivíduo parte de férias, adquirindo o status de turista, ele não deixa para trás suas 

responsabilidades. Assim, é necessário que se mude a concepção de que “o turista está 

somente de passagem”, e por esta razão ele não tem potencial para interferir tanto positiva 

como negativamentenos locais por onde passa. 

 Considerando que a orla da praia de Atalaia, na qual se insere a Passarela do Caranguejo, 

representa um equipamento de importância turística para o Estado, urge que o poder público, 

através de órgãos como SETUR – Secretaria de Estado do Turismo e SEMARH – Secretaria de 

Estado, do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, desenvolvam ações conjuntas para viabilizar o 

gerenciamento de resíduos do local, incluído a educação ambiental como meio para sensibilizar 

empreendedores, gerentes, funcionários e usuários dos equipamentos, muitos dos quais tem a 

incorreta disposição de resíduos como sinal de sua passagem. 

Nesse sentido, sugere-se o desenvolvimento de atividades diferenciadas e adequadas à 

realidade de cada público alvo, envolvendo a realização de palestras nos estabelecimentos 

comerciais, publicidades em rádios e TV’s que estimulem a “cidadania plena”, distribuição de 

folders e cartilhas e ainda a apresentação de teatro (marionetes e palco) nas áreas de laser da 

orla. 
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Além disso, o cuidado com o ambiente pode ser associado a uma estratégia de 

marketing, caso os empreendedore locais distribuam aos frequentadores brindes como 

camisetas, bolsas retornávies, bonés, chaveiros, jogos americanos e saquinhos de lixo para 

carro contendo mensagens voltadas à gestão dos resíduos. 

Também a atividade física coletiva, baseada na idéia de que a saúde do homem 

depende da saúde do planeta, e a exibição de vídeos (curta metragem) e propagandas que 

tratem da questão ambiental nos empreendimentos que apresentam clips musicais são idéias 

que podem agregar aos estabelecimentos responsabilidade sócioambiental.  

Contudo, se realizada de forma isolada e descontínua a educação ambiental não será 

capaz de dar conta dos problemas locais, cabendo ao poder público o desenvolvimento de 

ações para uma melhor gestão de resíduos da Orla, a exemplo da reparação das calçadas de 

acesso à passarela, da instalação de lixeiras na frente dos estabelecimentos, da ampliação do 

número de conteiners (PEV’s) e do deslocamento dos equipamentos de coleta já existentes 

para um local apropriado, que atenda às necessidades dos usuários. 

 Ressalte-se que é imprescindível a implementação dos diversos instrumentos de 

controle ambiental do estado, através dos quais se almeja atingir uma melhor qualidade do 

meio, não só da orla aracajuana, mas das cidades como um todo. 
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