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RESUMO 
Este artigo se justifica pela necessidade de um trabalho de educação ambiental no município de 
Laranjeiras, principalmente com relação ao problema do lixo urbano. Os sistemas de limpeza, de 
competência municipal, devem afastar o lixo urbano da população e dar-lhe um destino ambiental 
e sanitário adequado. Mesmo sendo uma difícil tarefa, o assunto deve ser cada vez mais 
priorizado na esfera pública. A metodologia utilizada consistiu essencialmente em: Pesquisa 
bibliográfica e documental; e pesquisa de campo. O destino do lixo urbano do município é o 
lixão localizado em uma propriedade particular, sem nenhum tipo de tratamento, exposto a céu 
aberto e sob a ação do tempo e dos catadores. Disposto de maneira inadequada polui o solo, as 
águas subterrâneas e o meio ambiente. Alternativas como a ação consorciada com outros 
municípios e a coleta seletiva para geração de renda são apresentadas neste estudo. 
PALAVRAS-CHAVES: Educação Ambiental; Lixo Urbano, Coleta Seletiva. 

 
ABSTRACT 
This paper is justified by the need for environmental education in the county of Laranjeiras, 
especially with regard to the problem of urban garbage. The cleaning systems of municipal 
jurisdiction, shall remove the garbage from the urban population and give an appropriate health 
and environmental fate. Despite being a difficult task, the subject should be more prioritized in 
the public sphere. The methodology consisted mainly of: Bibliographic and document research, 
and fieldwork. The fate of the urban garbage dump is located on private property without any 
treatment, exposed to open sky and under the action of weather and scavengers. Provisions 
inappropriately pollutes the soil, groundwater and the environment. Alternatives such action in 
consortium with other municipalities and the selective collection for income generation are 
presented in this study. 
KEY WORDS: Environmental Education, Urban Garbage, Garbage Recycling. 

 
                                                           
1
 Graduado em Administração pela UFS, especialista em Análise e Gestão de Negócios pela UFS e mestrando em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente pelo PRODEMA/UFS. 
2
 Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UNIT, especialista em Gestão Ambiental pela UFS e mestranda em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente pelo PRODEMA/UFS. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

2 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação Ambiental vem sendo incorporada como uma prática inovadora em 

diferentes âmbitos. Neste sentido, destaca-se tanto sua internalização como objeto de políticas 

públicas de educação e de meio ambiente em âmbito nacional, quanto sua incorporação em uma 

esfera mais capilarizada, como mediação educativa, por um amplo conjunto de práticas que 

visam o desenvolvimento sustentável.  

O destino do lixo urbano tornou-se um dos maiores problemas da nossa sociedade.  

Neste aspecto, são poucas as prefeituras do país que possuem equipes e políticas públicas 

específicas para o lixo. Quando ele não é tratado, constitui-se num sério problema sanitário, pois 

expõe as pessoas a várias doenças (diarréia, amebíase, parasitose) e contamina o solo, as águas e 

os lençóis freáticos.  

O objeto de estudo é o município de Laranjeiras que está a 18 km em linha reta da 

capital de Sergipe. Sua população, segundo dados do IBGE (2009) conta com 24.714 habitantes. 

O artigo em tela, de caráter socioambiental, tem como objetivo a identificação da 

necessidade de ações de Educação Ambiental junto à comunidade auxiliando a gestão pública no 

município de Laranjeiras/SE, propondo soluções alternativas para a problemática do lixo urbano 

desta cidade. Tendo por objetivos específicos: Identificar os principais problemas relacionados ao 

lixo urbano no município de Laranjeiras; Propor a implantação do sistema de coleta seletiva no 

município; Propor a capacitação de pessoas em cursos artesanal, usando como matéria-prima 

material reciclável, objetivando a geração de emprego e renda, através da coleta seletiva. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada no desenvolvimento deste artigo consistiu essencialmente 

em: (1) Pesquisa bibliográfica e documental. (2) Pesquisa de campo.  

Este estudo foi realizado no município de Laranjeiras, que está localizado na região 

leste do Estado de Sergipe, limitando-se a norte com os municípios de Maruim e Riachuelo, a sul 

com Nossa Senhora do Socorro, a oeste com Areia Branca e Itaporanga d`Ajuda e a leste com 
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Santo Amaro das Brotas. A área municipal ocupa 163,4km2. A sede do município tem uma 

altitude de 6 metros e coordenadas geográficas 10o48’22” de latitude sul e 37o10’10” de 

longitude oeste (SERGIPE, 2002). 

O acesso, a partir de Aracaju, é feito pelas rodovias pavimentadas BR-235 e BR-101, 

num percurso total de 18 km em linha reta. Sua população segundo dados da contagem 

populacional de 2009 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE conta com 24.714 

habitantes. Laranjeiras é um dos municípios nordestinos onde ainda se pode ver a força da 

arquitetura colonial. Ruas, casarios, igrejas, retratam uma fase do século XIX. 

Segundo Santos (2001) até o início da década de 1980, eram doze os povoados 

existentes no município: Bom Jesus, Pedra Branca, Cedro, Machado, Pastora, Várzea, 

Camaratuba, Gameleiro, Mussuca, Salinas, Sapocari, Madre Deus. 

No entanto, a delimitação do perímetro urbano foi alterada, de acordo com a Lei nº 

248/80 com a finalidade de incorporar as indústrias do município a área urbana. A partir dessa 

delimitação, a área urbana integrou alguns povoados que foram dotados de infra-estrutura básica 

(conforme Artigo 133 do Código Tributário do Município) para apresentar características típicas 

do ambiente urbano e, atualmente, a população rural de Laranjeiras está restrita a quatro 

povoados: Mussuca, Cedro, Sapocari e Camaratuba (SANTOS; FRANÇA, 2001). 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ASPECTOS CONCEITUAIS 

 

A Educação Ambiental – EA é um processo de educação permanente que visa 

elucidar a sociedade sobre a importância da preservação dos recursos naturais, buscando um 

equilíbrio entre sociedade e ambiente em prol de um mundo sustentável. Por meio da EA 

pretende-se alcançar a sensibilização dos alunos e educadores no âmbito escolar como também 

no âmbito social, ou seja, a comunidade em geral quanto à preservação dos recursos naturais. 

A EA apresenta-se como uma das alternativas de transformação da educação, no 

marco do novo paradigma da sociedade e do conhecimento, capaz de superar a visão positivista e 

tecnocrática que caracteriza a civilização ocidental, hoje em crise global. Neste sentido, a 

educação ambiental adquire um sentido estratégico na condução do processo de transição para 

uma sociedade sustentável (LEFF, 1999; MININNI-MEDINA, 2001).  
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A EA torna-se direção para a resolução de problemas, contribui para o envolvimento 

de forma ativa do aluno e da sociedade nesse processo, estabelece a compreensão entre a 

interdependência existente entre a natureza e a sociedade, almejando um crescimento racional e 

ético de bem-estar das comunidades humanas, como apresentado na Conferência de Belgrado: 

 
Formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e com 
os problemas com ele relacionados, uma população que tenha conhecimento, 
competências, estado de espírito, motivações e sentido de empenhamento que 
lhe permitam trabalhar individualmente e coletivamente para resolver os 
problemas atuais, e para impedir que eles se repitam. (UNESCO, Conferência de 
Belgrado, 1975).  

 

A Educação Ambiental tem assumido uma grande importância nos últimos anos. 

Devemos lembrar, no entanto, que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – 

Pnuma, criado em 1973, já se referia à necessidade de se promover esse tipo de educação em 

todas as ações e programas dos organismos internacionais.  

Waehneldt e Serrão (2001) esclarecem que para atender a esse objetivo, a Educação 

Ambiental deve respeitar quatro princípios básicos, quais sejam: 

� Não-neutralidade: A Educação Ambiental é uma ação política no sentido de 

promover a transformação social pela reflexão crítica. 

� Interdisciplinaridade: A Educação Ambiental deve mobilizar conhecimentos 

técnico-científicos de várias disciplinas, como forma de compreensão das relações 

homem/natureza. 

� Valorização estético-cultural: A Educação Ambiental deve privilegiar as 

diferenças culturais e étnicas dos povos, bem como seus conhecimentos sobre o meio 

em que vivem. 

� Cidadania: A Educação Ambiental deve favorecer a criação de uma consciência 

ética e facilitar a participação democrática dos indivíduos e grupos como cidadãos. 

A educação ambiental requer a construção de novos objetos interdisciplinares de 

estudo através da problematização dos paradigmas dominantes, da formação dos docentes e da 

incorporação do saber ambiental emergente em novos programas curriculares (LEFF, 1999). 
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No Brasil, somente nos idos da década de 1980 é que ganha dimensões públicas de 

grande importância, com a publicação da Lei 6.938/99, que dispunha sobre a política nacional do 

meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação (DIAS, 1991).  

A Educação Ambiental não fica restrita, no Brasil, aqui ela sugere à proteção e uso 

sustentável de recursos naturais, mas incorporando fortemente a proposta de construção de 

sociedades sustentáveis. Sendo mais do que um segmento da Educação, a Educação em sua 

complexidade e completude (JARDIM, 2009). 

 A educação ambiental tornou-se lei em 27 de Abril de 1999. A Lei N° 9.795 – Lei da 

Educação Ambiental. O Art. 1º da Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 – PNEA (Política 

Nacional de Educação Ambiental) define Educação Ambiental da seguinte forma: 

  

Entendem-se por educação ambiental 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 (WAEHNELDT e SERRÃO 2001).  

 

No entanto, Jacobi (2003) afirma que a educação ambiental que tem sido 

desenvolvida no país é muito diversa, e a presença dos órgãos governamentais como 

articuladores, coordenadores e promotores de ações é ainda muito restrita. 

 

LIXO URBANO 

 

O manejo e destino dos resíduos sólidos, comerciais, domiciliares e industriais, 

verifica-se com um problema que envolve questões ambientais, econômicas e sociais, podendo 

ter graves conseqüências em um futuro próximo.  

Palavra derivada do termo latim lix, lixo significa "cinza" e recebe a interpretação de 

sujeira, imundice, coisas inúteis e sem valor. Conforme o Dicionário Aurélio, lixo é "tudo o que 

não presta e se joga fora; coisa ou coisas inúteis, velhas, sem valor; resíduos que resultam de 

atividades domésticas, industriais, comerciais” (FERREIRA, 1999). 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

6 

Porto-Gonçalves (2004) índica que o lixo é um dos problemas ambientais ligados ao 

aumento da concentração geográfica em alguns pontos do espaço, em cidades e nas suas favelas. 

A garantia de condições ecológicas básicas de reprodução da vida através de serviços como a 

coleta de lixo, segundo o autor, tem custos financeiros enormes. 

Resíduos sólidos urbanos “são os resíduos sólidos e semi-sólidos gerados num 

aglomerado urbano, excetuados os resíduos industriais, os hospitalares sépticos e aqueles 

advindos de aeroportos e portos” (FEEMA, 1992). 

Relatório do Banco Mundial sobre o Desenvolvimento revela que o incremento de 

1% na população, corresponde a um aumento de 1,04% na geração de lixo, e no caso de aumento 

de renda per capita, a geração será 0,34% maior (CERQUEIRA, 1999). 

Atualmente, a população do mundo, gera 400.000.000 de toneladas de lixo por ano 

ou 1.100.000 t/dia; e se essa quantidade de lixo fosse colocada em sacos de 20 litros e enfileirada, 

a cada dia formaríamos uma linha com a distância entre a Terra e a Lua, ou ainda o equivalente a 

92 estádios do Maracanã cheios de lixo por dia (MCI, 1992). 

A Tabela 1 elenca, a título de informação, a quantidade de lixo domiciliar gerado por 

habitantes em alguns países. 

 

                 Tabela 1 – Produção per capita de lixo domiciliar, segundo alguns países 
Países Produção per capita (kg/hab.dia) 

Brasil 1,0 

Holanda 1,3 

Estados Unidos 3,2 

Itália 1,5 

Japão 1,1 

Grécia 0,8 

Portugal 0,6 

                Fonte: Coutinho (1999) e (*) Azevedo (2001) 

 

Como podemos ver na Tabela 2 os vazadouros a céu aberto, conhecidos como 

“lixões”, ainda são o destino final dos resíduos sólidos em 50,8% dos municípios brasileiros, mas 

esse quadro teve uma mudança significativa nos últimos 20 anos: em 1989, eles representavam o 

destino final de resíduos sólidos em 88,2% dos municípios. As regiões Nordeste (89,3%) e Norte 

(85,5%) registraram as maiores proporções de municípios que destinavam seus resíduos aos 

lixões, enquanto as regiões Sul (15,8%) e Sudeste (18,7%) apresentaram os menores percentuais. 
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Paralelamente, houve uma expansão no destino dos resíduos para os aterros sanitários, solução 

mais adequada, que passou de 17,3% dos municípios, em 2000, para 27,7%, em 2008 (IBGE, 

2010). 

 
Tabela 2 - Destino final dos resíduos sólidos, por unidades de destino dos resíduos. Brasil 1989-
2008 

Destino final dos resíduos sólidos, por unidades de destino dos resíduos (%)  

ANO Vazadouro a céu aberto Aterro controlado Aterro sanitário 

1989 88,2 9,6 1,1 

2000 72,3 22,3 17,3 

2008 50,8 22,5 27,7 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Uma cidade que recolhe e trata seu lixo favorece a prática de bons hábitos como 

limpeza e de higiene entre os cidadãos. Ao recolher e tratar o lixo, são criadas condições de 

melhorias dos níveis de saúde da população, prevenindo e evitando doenças. 

Condições que devem ser observadas na escolha da área a ser utilizada para 

tratamento e destinação final do lixo: distância do centro urbano; facilidade de acesso; 

profundidade do lençol freático; destinação e uso futuro da área; vida útil do projeto; tendência de 

expansão urbana, plano-diretor do município; ventos dominantes na região; área que tenha sido 

desmatada; perfil litológico e geológico do solo; resistência do solo; declive do solo; distância de 

correções hídricas (rios, córregos, lagos etc.) superior a 400 m (quatrocentos metros), medidos a 

partir da cota máxima de inundação e que esteja fora da área de influência e da bacia de 

drenagem que servem de abastecimento público; facilidade de aquisição; verificar a possibilidade 

de expansão, se necessário for; influência sobre a vizinhança. 

A estrutura de limpeza pública no Brasil é definida em função das peculiaridades de 

cada cidade ou município, dependendo do número de habitantes, a Constituição brasileira 

determina um plano diretor de obrigatoriedade no que se refere à limpeza pública. Nas cidades de 

menor porte, as questões de limpeza pública podem ser definidas através de leis municipais, 

como Lei Orgânica, Código de Obras e outros (IBAM, 2007). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Embasado nas pesquisas bibliográficas e documental, e principalmente na pesquisa 

de campo identificou-se e analisou-se o destino do lixo no município de Laranjeiras.  

 

Quanto a Prestação do Serviço  

 

O município de Laranjeiras tem sua coleta de lixo efetuada através da empresa Torre 

Empreendimentos Rural e Construção Ltda. A empresa ainda presta serviços em mais três 

municípios – Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e Rosário do Catete.   

Em Laranjeiras, a Torre já trabalha há cinco anos e tem em seu quadro 85 

funcionários (operadores e garis). Segundo o Chefe da Divisão de Limpeza Pública “a empresa 

utiliza uma frota composta por: um carro coletor, um caminhão e quatro caçambas”. A Figura 1 

mostra os equipamentos da Torre no município.  

 
Figura 1 – Estrada que leva ao Lixão. 
Fonte: Autor, jul/09 

 

Quanto à Coleta do Lixo 
 

Todos os bairros do município dispõem de coleta de lixo diária com a limpeza das 

ruas feitas por equipe prestadora de serviço municipal. Não há no município coleta seletiva, nem 

um destino correto para o lixo, sendo, o mesmo, depositado num terreno determinado e, ou, 

queimado (LARANJEIRAS, 2008).  
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A coleta do lixo é feita através de um cronograma que é acompanhado pela Divisão 

de Limpeza Pública da Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Obras Públicas – SEMIP. 

Garante o Chefe da Divisão de Limpeza Pública que: 

“[...] o carro coletor passa a cada dois dias nos pontos de coleta, de segunda a 

sábado”. 

No sábado, a coleta tem um caráter especial por ser o dia da feira local. Como afirma 

o Chefe da Divisão de Limpeza Urbana: 

 “[...] com um trabalho que começou recentemente, são lavadas todas as ruas que 

fazem parte da feira”.  

Como mostra a Tabela 3, a coleta do lixo em Laranjeiras aumentou 

significativamente nos últimos dez anos. Já o lixo exposto a céu aberto tem uma tendência de 

queda, principalmente a partir de 2007. 

 
 
TABELA 3 – Evolução da coleta e destino do lixo no município de Laranjeiras/SE 1999-2009 

LIXO  

ANO                       Ano  Coletado Queimado/enterrado             A céu aberto  
1999 2727 401 1185 
2000 3534 352 1259 
2001 3724 347 1273 
2002 4381 428 1486 
2003 4219 414 1244 
2004 4271 426 1261 
2005 4403 441 1192 
2006 4812 503 1152 
2007 5159 513 986 
2008 5166 509 926 
2009 5923 504 985 

Fonte: SIAB, 2009. 

 

Em Laranjeiras, como mostra o Gráfico 1, todo o lixo coletado é depositado no 

“lixão”, o que não é coletado, cerca de 30%, acaba indo para os rios, são queimados ou 

simplesmente são abandonados à beira de estradas ou em terrenos baldios. 

Segundo os moradores, a coleta do lixo é feita regularmente na maioria das 

comunidades, no entanto, devido ao comportamento inadequado de algumas pessoas da 

comunidade, a prática do despejo de lixo em vias públicas é um problema a ser combatido. 
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Gráfico 1 – Coleta de lixo. 
Fonte: PML, 2009. 
 
Quanto a Destinação do Lixo 
 

Na sede do município o lixo é recolhido três vezes por semana pela empresa Torre, 

mas o serviço não atende à demanda. O lixo recolhido é depositado na Fazenda Sergipe (Figura 

2), em local onde o lençol freático é bastante superficial.  

O lixo urbano de Laranjeiras tem como destino um lixão que fica localizado em uma 

propriedade particular no Povoado Madre Deus, divisa com o município de Areia Branca, que 

também se utiliza da área para despejar seu lixo urbano. Nesta área, existe a possibilidade de em 

épocas chuvosas, os resíduos podem ir direto para o curso do Rio Cotinguiba (fato este que 

precisa ser devidamente comprovado). Abaixo podemos conferir na Figura 3 a localização exata 

no mapa do destino do lixo urbano de Laranjeiras: 

 
Figura 2 – Estrada que leva ao Lixão. 
Fonte: Autor, jul/09 
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Figura 3 – Localização do lixão de Laranjeiras/SE. 
Fonte: Sergipe, 2002. 
 

De acordo com dados coletados por Ferreira (2001), os resíduos provenientes de 

farmácias, drogarias, clínicas, policlínicas, postos de saúde, laboratórios, clínicas médicas e 

odontológicas são similares dos hospitalares. Tais resíduos sólidos requerem condições especiais 

quanto ao acondicionamento, coleta, transporte e disposição final, por apresentarem perigo à 

saúde humana. 

O lixo hospitalar tem todo um tratamento especial, com caminhão especifico e 

destino diferenciado (lixão da Terra Dura em Aracaju). Todos os postos de saúde também são 

pontos de coleta de lixo hospitalar. Nem a empresa, nem a Prefeitura adotam programa de coleta 

seletiva na cidade de Laranjeiras (LARANJEIRAS, 2009). 

 

Quanto ao Aspecto Social 

 

Percebeu-se em visita ao lixão a presença de catadores de lixo no local onde é 

depositado o lixo urbano de Laranjeiras, como podemos conferir na Figura 4. Estes vivem no 

entorno do lixão e já se encontravam no local. O que fica claro nesta situação é a baixa qualidade 

de vida destes cidadãos, onde convivem juntos animais e pessoas, deixando-os expostos a 

doenças e outras agruras decorrentes do contato direto com o lixo.  
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Figura 4 – Catador de lixo e animais no Lixão de Laranjeiras. 
Fonte: Autor, jul/09 

 

Quanto ao Aspecto Legal 
 

O município de Laranjeiras está muito bem servido em relação aos instrumentos 

legais que tratam do lixo urbano e da educação ambiental, como disposto na Tabela 4. No 

entanto, a teoria das leis nem sempre se aplica à realidade prática: existência de um lixão a céu 

aberto e com risco ambiental. 

 
TABELA 4 – Mecanismos legais e suas atribuições quanto ao lixo urbano e à educação ambiental. 
INSTRUMENTO  

LEGAL 
LEI LIXO URBANO EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Lei Orgânica  - 
 
 

Art. 7, VI: Organizar e prestar, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, 
entre outros, os seguintes serviços: d) limpeza 
pública, coleta domiciliar e destinação final 
do lixo. 
Art. 134: O município poderá consorciar-se 
com outros municípios para realizações de 
obras ou prestações de serviços públicos de 
interesse comum. 

Art. 207, I: Promover a educação 
ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública 
para a preservação do meio 
ambiente. 

CODEMA 651/2001 Art 2, XIII: Acompanhar o controle 
permanente das atividades degradadoras e 
poluidoras, de modo a compatibilizá-las com 
as normas e padrões ambientais vigentes, 
denunciando qualquer alteração que promova 
impacto ou desequilíbrio ecológico. 

Art. 2, V: Atuar no sentido de 
promover a conscientização pública 
para o desenvolvimento ambiental 
promovendo a educação ambiental 
formal e informal com ênfase nos 
problemas do município. 

CONDEM 738/2003 - - 

PDPML 16/2008 Art. 11, I, b: Manejo dos resíduos sólidos, aí 
compreendida a política municipal de 
limpeza urbana, coleta e deposição de 
resíduos, implantação gradativa de coleta 
seletiva, eliminação da prática de queima de 
resíduos, em parceria com os municípios da 
(micro) região da Grande Aracaju. 

Art. 18, XII: Priorização da 
educação ambiental e sanitária, 
abrangendo todos os grupos sociais 
e as diferentes faixas etárias, com 
ênfase para os alunos da Educação 
Básica – ensino fundamental e 
médio, visando a internalização de 
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novos valores e práticas 
comunitárias relativos à 
preservação ambiental e à saúde 
pública. 

Estrutura 
Organizacional 

19/2008 Art 30. II: Departamento de Serviços 
Urbanos – DESUR; a) Divisão de Limpeza 
Urbana. 
 

Art. 32, I: Departamento do Meio 
Ambiente – DEMEA; b) Divisão de 
Educação Ambiental. 

Código Ambiental 31/2009 Art. 98, Ficam vedadas: I. A queima ao ar 
livre de materiais que comprometam de 
alguma forma o meio ambiente ou a sadia 
qualidade de vida. 
Art. 115: A disposição de quaisquer resíduos 
no solo, sejam líquidos, gasosos ou sólidos, 
só será permitida mediante comprovação de 
sua degrabilidade e da capacidade do solo de 
auto depurar-se levando-se em conta os 
seguintes aspectos: I- capacidade de 
percolação; II- garantia de não contaminação 
dos aqüíferos subterrâneos; III- limitação e 
controle de área afetada; IV- reversibilidade 
dos efeitos negativos. 

Art. 4, XII: Promover a educação 
ambiental na sociedade e 
especialmente na rede de ensino 
municipal. 
Art. 80: A educação ambiental, em 
todos os níveis de ensino da rede 
municipal, e a sensibilização 
pública para a preservação e 
conservação do meio ambiente, são 
instrumentos essenciais e 
imprescindíveis para a garantia do 
equilíbrio ecológico e sadio da 
qualidade de vida da população. 

 
 
Quanto à Educação Ambiental 
 

Em palestra sobre o tema “Vamos Limpar aprendendo a não sujar”, o secretário 

municipal do Meio Ambiente, Evaldino Calazans ressaltou a importância do projeto da 

SEMARH, “Caravana das Águas”, por proporcionar que  alunos aprendam a desfrutar da melhor 

forma sobre a importância da água e a necessidade da sua preservação. 

O secretário abordou ainda sobre o ciclo natural da vida e o foco principal foi não 

jogar lixo nas vias públicas e margens dos rios. Demonstrou, através de um mapa da cidade de 

Laranjeiras, toda a problemática causada através do lixo. Finalizou dizendo que a prefeitura está 

preocupada em preservar o Rio Cotinguiba devido ao aumento da população.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

Pudemos perceber que a questão do lixo urbano no município de Laranjeiras no 

Estado de Sergipe não difere muito de outras localidades de pequeno porte pelo Brasil afora. O 

lixão é uma prática que deve ser abolida para que os indicadores socioambientais melhorem e 

sejam implantadas práticas mais eficientes como os aterros sanitários. 
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A educação ambiental propõe como medida mitigadora a necessidade de considerar o 

sistema completo de gestão, que inclui, de acordo com os tipos de lixo urbano existentes: 

a) prevenção - mudança de hábitos de produção e consumo; responsabilização das 

empresas quanto ao destino das embalagens e do lixo gerado na extração dos recursos; b) redução 

- reutilização e reciclagem; c) valorização orgânica/energética dos resíduos; d) eliminação - 

aterros e incineração. 

Parcerias com outros municípios (consórcio), mais especificamente com o município 

de Areia Branca, e com o Governo do Estado poderia viabilizar soluções sócio-ambientais 

pertinentes ao caso. Programas de reciclagem (como a coleta seletiva) incentivados pela 

Prefeitura através da interdisciplinaridade entre as secretarias de Educação e de Meio Ambiente, 

tornando o processo participativo com a presença de associações e ONGs, também poderia 

alavancar a economia da cidade e tirar os catadores das péssimas condições em que se 

apresentam no lixão.  

Toda mudança exige esforço, coragem, vontade, garra, determinação, 

comprometimento, perseverança, empreededorismo, aventura, risco. A mudança na questão do 

lixo urbano tem que contar com a ajuda de todos os cidadãos e para isso é preciso aprender a 

cooperar com a mudança. 

Diante do que foi apresentado, concluímos que apesar do aparelhamento legal, o 

problema do lixo urbano em Laranjeiras ainda precisa de uma ação efetiva por parte dos gestores 

públicos e da sociedade civil organizada.     
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