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RESUMO

A presente pesquisa buscou realizar um estudo capaz de suscitar discussões acerca das contribuições da
educação ambiental na formação do indivíduo enquanto docente, no que diz respeito à preservação de
ecossistemas lacustres no litoral sergipano. As lagoas do litoral de Sergipe são protegidas por legislação
ambiental, contudo, pode-se observar uma degradação crescente nesses ambientes, advinda da erosão
antrópica. Pôde-se perceber, ainda, que a Educação Ambiental já se configura em uma realidade na
formação de parcela considerável dos indivíduos, contudo deve ser efetivamente aplicada a fim de que os
cidadãos se conscientizem da urgente necessidade da preservação de lagoas neotropicais, bem como do
pensar nas gerações futuras. Para tal, optou-se por uma pesquisa do tipo bibliográfica, envolvendo
importantes pesquisadores, a fim de contribuir para as reflexões propostas.
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RESUMEN

En la presente investigación se buscó llevar a cabo un estudio en el cual se pudiera levantar debates sobre
las contribuciones de la educación ambiental en la formación del individuo como profesor, relativa a la
conservación de los ecosistemas de lagunas en la costa sergipana. Las lagunas de la costa de Sergipe
están protegidas por la legislación ambiental, sin embargo, se puede observar una degradación cada vez
mayor en estos ambientes, que surjan de la erosión antrópica. Se puede observar que la Educación
Ambiental es una realidad en la formación de parte considerable de los individuos, sino que debe ser
aplicada con eficacia a fin de que los ciudadanos sean conscientes de la necesidad urgente de preservar las
lagunas tropicales, así como el pensamiento acerca de las futuras generaciones. Para ello, hemos elegido a
una búsqueda a literaturas con la participación de investigadores de alto rango, a fin de contribuir a los
debates propuestos.

Palabras clave: Lagunas Tropicales. Formación del Profesorado. Preservación del Medio Ambiente.
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1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o estado de Sergipe tem sido influenciado por intervenções antrópicas altamente
impactantes, acentuadas pelo incentivo do governo, seus investimentos públicos e valorização imobiliária,
principalmente no que concerne à Zona de Expansão Urbana de Aracaju (ZEU). Essa zona definida pelo
Plano Diretor da cidade (2000), como Zona de Adensamento Restrito (ZAR), abrange o litoral costeiro da
porção sul do município, em que estão sendo implantados conjuntos populares, casas de veraneio e
condomínios horizontais e verticais. Pode-se perceber que esses tipos de habitação têm intensificado a
degradação ambiental nesta área à medida que desmonta diversas dunas e aterra mangues e lagoas.
Além disso, nessa localidade, observa-se a precariedade na infraestrutura, bem como ausência de
drenagem e esgotos sanitários (FRANÇA; RESENDE, 2010).

Vale ressaltar que a Zona de Expansão Urbana de Aracaju apresenta acentuada fragilidade ambiental. A
construção de vários empreendimentos nessa área desperta muita preocupação, pois é possível notar
problemas referentes à macrodrenagem, principalmente ocasionados pelo aterramento das lagoas
existentes entre os cordões litorâneos. Essas lagoas apresentam papel de destaque na recarga do lençol
freático e, por conseguinte, são protegidas pela legislação ambiental. Dessa maneira, as transformações
paisagísticas têm sido intensificadas e pode-se prever um aumento nessas mudanças à medida que se
instalam e operam novos empreendimentos (FONSECA; VILAR; SANTOS, 2010).

Diante desse contexto, nota-se que o aumento da especulação imobiliária na capital sergipana, tem sido
direcionado à sua porção meridional, em que se concentram os maiores vazios urbanos, apresentam maior
valor de apreciação das terras e ocorreu por causa de uma série de fatores condicionantes. Primeiramente,
devido à ascensão do ramo imobiliário, visto que essa região apresenta proximidade com a porção central
do município e com a praia. E segundo, por possuir quantidades significativas de terras nas mãos de
poucos proprietários, o que intensifica a ocupação. Além disso, deve-se lembrar dos investimentos
governamentais e políticas públicas que acabaram por beneficiar a instalação de conjuntos habitacionais
do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) e outros projetos voltados para a habitação popular, bem
como a concretização de obras viárias, facilitando o acesso e direcionando a migração populacional
(FRANÇA; RESENDE, 2010).

A Zona de Expansão Urbana de Aracaju por estar localizada em um ambiente costeiro, evidencia uma nova
lógica de estruturação do território, em que se predominam três vetores de ocupação do espaço; a
instalação de indústrias, a urbanização e o turismo. Além desses fatores, vale mencionar a valorização
social dos ambientes praianos e costeiros, que por sua vez, tende a aumentar a especulação imobiliária, o
que torna mais complexo esse processo de ocupação na zona de transição entre terra e mar (FONSECA;
VILAR; SANTOS, 2010).

Conforme pesquisa apontada por Araújo et al., (2011), uma preocupação relevante diz respeito ao fato de
o litoral sergipano estar passando por um contínuo processo de descaracterização ambiental, e isso se
deve ao seu crescimento urbano. Atualmente, podem-se visualizar as áreas de feições eólicas cedendo
lugar para os núcleos residenciais.

De acordo com Fonseca, Vilar e Santos (2010), o litoral de Sergipe pode ser considerado relativamente
pequeno, mas possui atrativos naturais e paisagísticos com potencial para intensificar o turismo. Quando
se fala em geomorfologia, essa área apresenta a formação barreiras juntamente com a planície costeira,
que por sua vez, recebe influência direta de alguns estuários, como o do rio São Francisco, do rio
Japaratuba, rio Sergipe, complexo Piauí-Real e oceano Atlântico. Em virtude disso, esse litoral apresenta
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grandes fragilidades e necessita, portanto, que a base territorial seja realizada de forma ordenada.

Contudo, o que tem sido observado nessa região é que obras de pavimentação e melhoria de rodovias,
como a rodovia dos Náufragos e rodovia José Sarney facilitaram o acesso à área e o que pode ser visto,
atualmente, é uma distribuição populacional descontínua e inúmeros obstáculos à ocupação,
principalmente oriundos de problemas de saneamento ambiental, abastecimento de água, esgotamento
sanitário e drenagem (FRANÇA; RESENDE, 2011).

Na visão de Cardoso Neto (2004), no Brasil, muitas cidades são afetadas pelos problemas relativos à
drenagem das águas, especialmente, no período chuvoso. Esse fato traz consigo intensos prejuízos
sócio-econômicos, tais como inundações, transmissão de doenças através da veiculação hídrica, além do
perigo iminente que acomete as pessoas que residem em áreas de risco ambiental.

De maneira semelhante, a Zona de Expansão do município de Aracaju engloba uma área marcada pelo
intenso acúmulo de água da precipitação. Nessa região, inexiste um sistema de drenagem superficial
voltado para o escoamento total dessa água. Além disso, a ZEU caracteriza-se por ser uma área higrófila,
ou seja, um ambiente úmido com inundação periódica, portanto, apresenta baixa capacidade de retenção
de água, bem como é marcada pelo lençol freático elevado, o que causa o surgimento de depressões
úmidas com grande extensão. Dessa maneira, o aterramento de tais áreas com fins à especulação
imobiliária intensifica a incapacidade de percolação da água, alagando regiões adjacentes (ADEMA, 2008).

A Zona de Expansão de Aracaju é regulamentada como sendo de interesse ambiental (AIA), devido à
presença de dunas, parques ecológicos, vegetação nativa e lagoas, sendo caracterizada como Área de
Proteção e Preservação Ambiental. A presença desses recursos naturais deixa nítido o atual cenário de
fragilidade ambiental e evidencia a necessidade de planejamento, uso e controle na ocupação do solo
(FRANÇA; RESENDE, 2010).

Conforme apontam recomendações do Relatório do Diagnóstico Ambiental da Prefeitura Municipal de
Aracaju (2005), as lagoas existentes na Zona de Expansão Urbana (ZEU) não devem ser aterradas com
fins à ocupação, visto que os riscos de enchentes são intensos e nesse local existe uma dificuldade
acentuada na drenagem, ao passo que somente um plano de macrodrenagem e conservação de charcos e
lagoas executados em curto prazo poderão minimizar os problemas na área.

Vale ressaltar ainda que não somente as lagoas inseridas em áreas em urbanização ou
predominantemente urbanas estão sofrendo com as intervenções antrópicas. Além das lagoas encontradas
na Zona de Expansão de Aracaju, outro exemplo é a maneira com que tem ocorrido o uso e ocupação do
território no entorno da Lagoa Azul, localizada num ambiente rural no município de Estância-SE. Ali,
empreendedores apropriam-se do cenário natural, constroem suas bases de produção como bares e
restaurantes, restringindo desse modo, o ambiente a banhistas e visitantes, o que acaba por caracterizar a
natureza mercantilista (SILVA; SOUZA, 2011). A Lagoa Azul é uma importante lagoa encontrada na Área
de Proteção Ambiental Sul do estado de Sergipe (APA Sul). É a maior lagoa de natureza perene do estado;
encontra-se na bacia hidrográfica do rio Piauí e possui dimensões equivalentes a 5 km de extensão, uma
profundidade média de 2,5m e 0,5km de largura (BRITO et al., 2011). Além da beleza cênica, responsável
por atrair turistas aos seus balneários, os moradores locais utilizam-se dos recursos naturais oferecidos
pela lagoa com vistas a sua subsistência (ROSA; SOUTO; BRITO, 2010).

No que diz respeito ao litoral norte do estado, o município de Pirambu é rico em ecossistemas com
acentuada fragilidade, como dunas e lagoas com belezas cênicas de grande atrativo. A pesca apresenta
expressividade no cenário econômico da região, bem como o turismo, especialmente praticado em finais
de semana e períodos festivos. Nessa cidade, o povoado de Lagoa Redonda está inserido numa região rica
em ecossistemas lacustres, em que os moradores habitam pequenos sítios, e construíram bares às
margens de pequenas lagoas e riachos, aproveitando assim, os recursos naturais da região para instalar
seu comércio (GONZAGA, 2007).
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De acordo com Soffiati (1998), rios, lagoas e brejos devem ser atores da história e não somente palco
para os anseios dos seres humanos. Uma lagoa representa um ecossistema com dinâmica e estrutura
próprias, que por sua vez, respondem às agressões humanas. Portanto, suprimir um ambiente lacustre
significa minimizar a biodiversidade, alterar o microclima, as trocas entre águas de superfície e
subterrâneas, bem como eliminar nichos ecológicos.

Segundo Esteves et al., (2008), faz-se indispensável trabalhar para a promoção da conservação de
ambientes lacustres à medida que muitos dos serviços proporcionados por esses sistemas estão
intimamente relacionados à qualidade de vida humana nas cidades brasileiras. A manutenção desses
ecossistemas constitui viés importante para a economia de muitos segmentos da sociedade.

Em conformidade com Anthony et al., (2009), apesar de existir uma literatura considerável acerca das
dimensões físicas e ecológicas das lagoas, os estudos focados em seus valores econômicos e sociais são
parcos. Na visão de Esteves et al., (2008), os maiores estudos em lagoas de regiões costeiras têm sido
realizados em áreas mediterrâneas, com poucos trabalhos voltados para regiões neotropicais.

Dessa forma, faz-se imprescindível propor um trabalho capaz de propiciar elucidações relativas à
relevância desses ecossistemas lacustres sergipanos, bem como auxiliar na formação de professores,
principalmente, das ciências naturais, com a finalidade de ser realizada uma educação ambiental voltada
para a conservação de charcos e lagoas nas regiões mencionadas no decorrer do trabalho.

De acordo com Sibinelli (2010), a educação ambiental se configura como uma importante ferramenta no
auxílio à tomada de decisão dos indivíduos frente às situações do cotidiano, em que os estudantes
assumem o papel central do processo ensino/aprendizagem almejado.

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, 1972, explicitou as
primeiras preocupações acerca da importância de investimentos em educação ambiental, o que repercutiu
a questão ambiental a nível mundial (REIS JÚNIOR, 2003).

O artigo 225, §1º da Constituição Federal de 1988 estabelece a obrigatoriedade do Poder Público em
promover a Educação Ambiental alcançando todos os níveis do ensino para a preservação do meio
ambiente. Dessa forma, a Política Nacional de Educação Ambiental entende por Educação Ambiental, os
processos, em que indivíduo e coletividade desenvolvem habilidades, atitudes e competências, bem como
constroem valores sociais voltados para a conservação do ambiente. Logo, a educação ambiental é um
componente essencial no processo educativo formal e não formal (MILARÉ, 2007).

2 DISCUSSÃO

A urbanização está entre as ações humanas capazes de provocar maior impacto na superfície do planeta.
A crescente urbanização avança sobre o meio natural, e quando não planejada, causa a degradação
progressiva dos recursos naturais, principalmente com o aumento do número de loteamentos irregulares e
usos de ocupação que não são compatíveis com a capacidade de serem suportados pelo meio. A atividade
referente ao surgimento desses loteamentos pode ser considerada uma das mais prejudiciais, visto que é
de fácil disseminação, a demanda pelo produto é extremamente alta e seus efeitos dificilmente podem ser
revertidos (BRAGA; CARVALHO, 2003).

O crescimento da urbanização e industrialização tem comprometido os recursos hídricos à medida que os
submetem a graves pressões, atingindo dessa forma, a capacidade de proteção ambiental de inúmeras
cidades. A intensificação da atividade humana, portanto, vem causando impactos diversificados sobre o
meio, tais como, produção de efluentes domésticos, colheita intensa de recursos biológicos, alteração das
margens de rios e lagos, entre outros (MORAES; JORDÃO, 2002).

Em inúmeras regiões da Terra existe uma crise intensa em relação à distribuição da água. Alguns países
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encontram-se desprovidos desse bem natural e com isso, agrava-se a necessidade de obtê-lo mediante
quaisquer esforços. Observa-se que a crise não diz respeito somente à quantidade de água, mas também
à qualidade com que essas águas são encontradas. Dentre todos os corpos hídricos impactados, os
superficiais são aqueles que mais têm sentido a atividade antrópica. Rios, lagos e lagoas têm desaparecido
ou recebido grandes cargas de poluentes que acabam por comprometê-los (NASCIMENTO, 2010).

A problemática da água como sendo um recurso ameaçado, e que está intimamente relacionada a
aspectos de habitação nas cidades, põe a conservação dos corpos aquáticos no centro do debate atual
acerca da qualidade de vida em centros urbanos. Isso remete ao fato de que as bacias hidrográficas
devem apresentar prioridade nas questões de gestão urbana, uso e ocupação do solo, visto que a
urbanização no Brasil, não somente gera problemas ambientais, mas configura-se um problema ambiental
em si à medida que modifica o solo, a vegetação, a fauna, o ar, o clima e a hidrografia (BRAGA;
CARVALHO, 2003).

As áreas alagadas, permanente ou temporariamente, também denominadas de terras úmidas, figuram
entre os ecossistemas mais produtivos da Terra e abrigam uma rica diversidade biológica. As regiões de
brejos, charcos e lagoas possuem elevados números de anfíbios, peixes, aves e demais espécies. Além
disso, remontam a benefícios econômicos variados, como a pesca, abastecimento de água, manutenção do
lençol freático, retenção de nutrientes e possibilidades de recreação e lazer. Dessa forma, a progressiva
intrusão nesse tipo de ambiente e seu consequente desaparecimento têm gerado danos ambientais,
muitas vezes, irreversíveis (KOTZIAN; MARQUES, 2004).

As terras úmidas, mais precisamente as lagoas e áreas alagáveis fornecem ao ambiente uma série de
funções e serviços ecológicos, tais como, refúgio para espécies selvagens, regulação de regimes
hidrológicos, entre outros (KOTZIAN; MARQUES, 2004). Além disso, estabilizam o clima local, controlam
inundações, recebem efluentes domésticos e industriais tratados, valorizam as áreas no entorno, fornecem
beleza cênica, harmonia paisagística e valorizam o turismo local (NASCIMENTO, 2010).

As lagoas localizadas em zonas costeiras constituem ecossistemas muito produtivos e fornecem uma gama
diversificada de serviços altamente valorizados pela sociedade. As atividades antrópicas nessas regiões
deixam em estágio de especial vulnerabilidade esses recursos naturais (ANTHONY et al., 2009; GONENÇ;
WOLFLIN, 2005). Conforme apontam Barroso et al., (2000), as lagoas representam 15% da zona costeira
em todo o planeta, apresentando elevada biodiversidade, contudo, seu balanço natural pode facilmente
sofrer perturbações, em muitos casos, irreversíveis, acompanhadas de consequências socioeconômicas.

As mudanças climáticas constituem apenas uma das inúmeras perturbações que afetam os sistemas
lacustres. Esses distúrbios, por sua vez, atingem as lagoas de maneira simultânea e em várias escalas,
tais como espacial e temporal. Ao passo que alguns fatores estressores desses ambientes agem
gradativamente ao longo do tempo, outros podem impactá-los rapidamente e causar danos significativos
às lagoas. Como exemplos, têm-se a retirada de água doce, o assoreamento, a pesca excessiva e
descargas de poluentes que podem ter impactos intensos e repentinos sobre os recursos hídricos (KHAN,
2007; RODRIGUEZ et al., 2007).

Além desses fatores, os corpos aquáticos do litoral brasileiro, há algum tempo, têm apresentado sequelas
de um turismo realizado de maneira desprovida de planejamento, o que por sua vez, implica em conflitos
socioambientais envolvendo diversos atores, desde aqueles com poderes econômico e político acentuados
até aqueles que são obrigados a abandonar o território que outrora servia como substrato de vida ou
mesmo lazer (SILVA; SOUZA, 2009).

As lagoas encontradas em ambientes costeiros são dotadas de rica biodiversidade. Em especial, as regiões
neotropicais, que coincidem com áreas de grande adensamento populacional, têm sentido bastante o
processo contínuo de perda dessa biodiversidade, visto que existe uma dependência humana sobre os
recursos hídricos, o que conduz a uma concentração das ações antrópicas sobre esses sistemas
(RICCIARDI; RASMUSSEN, 1999; SALA et al., 2000). Dentre as principais razões que intensificam o
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declínio da biodiversidade nos ecossistemas aquáticos brasileiros, podem ser citadas a poluição e
eutrofização, construção de represas, além da pesca e introdução de espécies (AGOSTINHO; THOMAZ;
GOMES, 2005).

O que pode ser percebido, na atualidade, é o elevado crescimento no que diz respeito à demanda por água
doce no planeta. As atividades domésticas, industriais e de produção de alimentos demonstram a situação
de dependência das atividades humanas e esse recurso natural. A sociedade necessita de água em
quantidade e em qualidade, no entanto, observa-se que os cidadãos se atentam para esse fato apenas em
duas ocasiões: quando há excesso de água, com enxurradas e inundações ou em situações de escassez
(ESTEVES; MENEZES, 2011).

Apesar de escassos e concentrados, os estudos com lagoas localizadas em regiões costeiras indicam que
esses sistemas são diversificados e abrigam uma considerável proporção de biodiversidade dos ambientes
aquáticos. Os ecossistemas lacustres são muito conectados com os ambientes no entorno, contudo
desenvolveram mecanismos de regulação estrutural e funcional próprios, o que propicia maior
produtividade. Esse fator incita o desenvolvimento humano ao seu redor e as comunidades uma vez que
se estabelecem, desfrutam dos serviços econômicos e estéticos, entre outros, oferecidos pelos corpos
aquáticos. Entretanto, a ocupação desordenada de áreas próximas a esses ecossistemas têm causado
profundos distúrbios, no que diz respeito à degradação do hábitat e perda de biodiversidade, podendo
comprometer drasticamente a prestação de importantes serviços à sociedade (ESTEVES et al., 2008).

É sabido que, no Brasil, os corpos de águas superficiais e subterrâneas apresentam elevada importância
econômica e social em suas diversas formas. Porém, faz-se necessário que haja uma atenção centrada em
suas maneiras adequadas de utilização e conservação, a fim de que as futuras gerações também possam
fazer uso dos recursos hídricos com qualidade. Dessa forma, torna-se relevante entender os ecossistemas
aquáticos, fazer estudos para a compreensão desse meio e da maneira como a população no entorno
estabelece relações com os corpos hídricos (NASCIMENTO, 2010). Isso é possível, apenas, fazendo uso de
uma educação ambiental verdadeiramente aplicada.

Conforme estudo apontado por Milaré (2007), educar ambientalmente implica em redução de custos
ambientais, à medida que a própria população atua como protetora do meio em que vive. A Lei nº.
9.795/1999 estabelece normas e critérios para a Educação Ambiental nos aspectos formal e não formal,
nas instituições públicas e privadas, constituindo-se em práticas capazes de sensibilizar os indivíduos
acerca das questões ambientais e sua organização. Defende-se, dessa forma, o aspecto social da educação
ambiental no dever para com o patrimônio e as gerações futuras.

De acordo com Sato (2004) o aprendizado ambiental torna-se um componente essencial, pois propicia a
percepção de motivos que levam os alunos a se reconhecerem como parte integrante do meio em que
vivem e os impulsiona a pensar nas alternativas para soluções dos problemas ambientais da atualidade,
sem deixar de lado a preocupação com os recursos para as gerações futuras.

Contudo, é perceptível que, em geral, os educadores ainda não atribuem ao tema, sua devida importância
e, por conseguinte, a educação ambiental tem sido tratada pontualmente. Alguns professores ficam presos
ao livro didático e datas comemorativas e esquecem de realizar um trabalho, que na prática, poderia
explorar sua própria região, o que valorizaria sua cultura, história e evitáveis degradações do seu
município.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação ambiental é entendida como direito do cidadão, previsto pela Constituição Federal de 1988, ao
passo que prevê o ensino da Educação Ambiental em instituições formais e não formais. Contudo, vê-se
que a Política Nacional de Educação Ambiental encontra algumas dificuldades para ser implantada na
prática. Dentre os fatores que contribuem para essa falta de aplicabilidade pode-se citar, por exemplo, o
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desconhecimento da população da própria política, bem como a falta de interesse das instituições.

A educação ambiental deve ser capaz de realizar reorientações e articulações em diversas disciplinas e
experiências educativas, facilitando dessa maneira, a visão integrada de meio ambiente e, portanto,
estruturar as atividades exercidas levando em consideração os problemas enfrentados pela comunidade,
de modo globalizador e interdisciplinar.

Fazem-se necessários investimentos na capacitação de professores e alunos, no ambiente formal de
educação, com o propósito de que esses se tornem agentes capazes de disseminar práticas ambientais
voltadas para a conservação de ambientes lacustres. Além disso, é preciso fazer reflexões sobre como
devem ocorrer as relações socioeconômicas e ambientais, para se tomar iniciativas adequadas ao
crescimento cultural, melhoria da qualidade de vida e equilíbrio do meio ambiente.

Sugere-se, portanto, que os educadores sergipanos em geral, comecem a realizar um trabalho em
educação ambiental voltado para a detecção e acompanhamento da degradação ambiental existentes
nesse litoral. Com isso, a vivência dos conteúdos, por parte dos alunos, torna o aprendizado dinâmico e
efetivamente rico em significados.
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