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RESUMO: O crescimento das áreas urbanas em conjunto com o consumo cotidiano de produtos 
industrializados ao longo dos anos tem contribuído para o surgimento de diversos impactos 
ambientais negativos ao meio ambiente, onde a disposição final do resíduo sólido coletado é 
realizada em aterro comum, popularmente conhecido como lixão. Dessa forma, o presente 
trabalho teve como principais objetivos caracterizar a atual situação do lixão da Terra Dura, de 
modo a fazer uma análise de quais fatores contribuiram para a degradação da área ao longo dos 
anos devido ao acúmulo dos resíduos, bem como conhecer os impactos negativos causados com 
a disposição inadequada dos mesmos. O procedimento adotado foi à delimitação da área de 
estudo, utilizando ferramentas de georreferenciamento e revisão bibliográfica. Podendo-se 
concluir que a disposição final dos resíduos irá requerer mudanças no campo social, econômico, 
culturais e, necessariamente de políticas públicas, além de ampliar o conhecimento por 
alternativas no tratamento dos resíduos sólidos inserindo-o na lógica do saneamento básico e na 
adoção de medidas preventivas como a compostagem da matéria orgânica, a incineração, a 
reciclagem, o reuso e o consumo consciente contribuindo para uma considerável redução da 
produção do lixo. 
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INTRODUÇÃO 

 O crescimento das áreas urbanas em conjunto com o consumo cotidiano de produtos 
industrializados ao longo dos anos tem contribuído para o surgimento de diversos impactos 
ambientais negativos ao meio ambiente. Em sua maioria, esses impactos estão relacionados à 
geração de resíduos sólidos oriundos de atividades de origem doméstica, industrial, hospitalar, 
comercial, serviço de varrição e agrícola. Tais resíduos são popularmente conhecidos por “lixo”, 
que por definição é tudo aquilo que não é mais útil, funcional e é descartado (PEREIRA NETO, 
2007).  

 O lixo acumulado produz um líquido denominado chorume que possui coloração escura e 
cheiro desagradável atingindo as águas subterrâneas (aquífero, lençol freático) (ARAÚJO et al., 
2013). O resultado desse conjunto de impactos gera a degradação, que diminui ou impede a 
capacidade dos recursos ambientais de restabelecer-se naturalmente, ou seja, sem alterações 
significativas.  

 O lixão da Terra Dura localiza-se no município de Itabaiana (SE), na BR-235 (Figura 1), 
agreste do estado, ocupando uma área de 46.601,63 km², no povoado Oiteiro do Capim e, é a 
principal forma de disposição dos resíduos sólidos urbanos provenientes dos indivíduos, bem 
como dos municípios circunvizinhos Ribeirópolis (SE) e Frei Paulo (SE). 

 O presente trabalho teve como objetivo caracterizar a atual situação do lixão da Terra Dura, 
de modo a fazer uma análise de quais fatores contribuiram para a degradação da área em que se 
localiza o lixão ao longo dos anos devido ao acúmulo dos resíduos, bem como conhecer os 
impactos negativos causados com a disposição inadequada dos mesmos.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 Os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) foram utilizados com o 
intuito de exemplificar o porte do município de Itabaiana para o estado de Sergipe, que estimou 
no censo de 2017 uma população com 95.196 habitantes, a área da unidade territorial conforme o 
censo realizado em 2016 de 337,295 km² e a densidade demográfica segundo o censo de 2010 
de 258,30 hab/km². 
 A delimitação da área de estudo e a posterior confecção dos mapas foi realizada através 
dos softwares Spring 5.5.0, Google Earth e o software QGIS 2.14.16, com auxílio do banco de 
dados do Atlas Digital de 2014, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Além disso, 
também foi realizada a revisão bibliográfica na literatura, para a obtenção do conhecimento sobre 
resíduos sólidos e da problemática atual ocorrido no lixão da Terra Dura, em relação ao descarte 
dos resíduos sólidos urbanos (RSU) por parte da população de Itabaiana (SE) e dos municípios 
circunvizinhos como Ribeirópolis (SE) e Frei Paulo (SE).  
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Através das imagens coletadas foi possível analisar que a área de disposição final dos 

resíduos sólidos se tornou cada vez mais significativa devido ao crescimento populacional. A 

geração, coleta e destino final dos resíduos sólidos aumentaram gradativamente o que acarretou 

em graves consequências não só para o meio ambiente como para a sociedade, principalmente 

para a população que vive nos arredores do local. Os altos custos para a coleta e tratamento 

destes, além da dificuldade em encontrar áreas disponíveis e adequadas para a disposição final 

dos resíduos são fatores que ocasionam o acúmulo, em local mais afastado da zona urbana, de 

toneladas de lixo que expostos a céu aberto. Essa disposição maximiza a forma mais negativas 

de oferecer tratamento ao resíduo sólido tendo como consequências à poluição das águas 

subterrâneas, logo, dos cursos d’água vizinhos, proliferação de animais parasitas (insetos e 

roedores), odores, efeito negativo sobre o solo. Além de, tal forma de disposição tem potencial 

para criar transtorno público, interferência na vida comunitária e no próprio desenvolvimento da 

cidade. 

 Além disso, tal acúmulo contribui para a contaminação do luvissolo (Figura 2) que, devido à 

sua composição e por estar localizado em uma área com uma altitude elevada e com relevo 

suavemente ondulado (Figura 3), pode tornar-se suscetível ao processo citado, bem como a 

contaminação do aquiclude (Figura 4) e corpos hídricos próximos, a partir da geração e do 

escoamento do chorume, líquido altamente poluente para o ambiente. É também notória a 

geração do gás metano no local que em contato com o ar é altamente explosivo, sendo um dos 

causadores naturais do efeito estufa. Também foi possível estudar que as famílias que residem 

próximas ao lixão, encontram-se sob risco de contrair doenças epidemiológicas, devido ao 

contato direto com os vetores citados, assim como à mistura de diversos materiais (orgânicos, 

secos, molhados, descartáveis etc.) que geram o seu apodrecimento, especialmente dos 

orgânicos. 

 Outra característica observada na área de estudo foi à estrutura do solo, a qual se encontra 

bastante alterada, devido ao depósito inadequado dos resíduos sólidos urbanos, como também a 

presença de resíduos classificados como perigosos e a compactação do solo, devido à passagem 

de veículos pesados, como os que fazem a coleta de lixo domiciliar, de tratores que são utilizados 

para compactar os resíduos e outras pessoas que também utilizam o lixão como destino final de 

resíduos. A combustão de materiais foi evidente no local e esta pode causar vários transtornos, já 

que por ação do movimento das correntes de ar, a fumaça gerada pode se espalhar, podendo 

provocar a diminuição na visibilidade e consequentes acidentes durante o tráfego de veículos em 
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torno do local, bem como induzir doenças respiratórias, quando os indivíduos inalam a mesma. 

Há também um evidente desperdício de matérias-primas que são abandonadas no lixo todos os 

dias, principalmente por falta de conhecimento da população, as quais poderiam ter como destino 

a reciclagem, de modo que ao voltarem para o meio ambiente não causariam tantos danos 

nocivos.  

 
 

CONCLUSÕES 

1. A consequência dos impactos do Lixão da Terra Dura é a possibilidade da diminuição ou 
insuficiência da capacidade dos recursos naturais, como o solo e a água, de recuperar-
se naturalmente. Sendo assim, toda a solução mediante a problemática da disposição 
final dos resíduos irá requerer mudanças no aspecto social, econômico, cultural e, 
necessariamente de políticas públicas. 

2. No aspecto social poderão ser realizadas parcerias entre a população e os trabalhadores 
que recolhem materiais descartáveis, de modo que o incentivo a esse tipo de atividade 
consiga reduzir a quantidade de lixo lançada no aterro comum. 

3. No aspecto econômico, o devido manuseio do resíduo poderá resgatar ou reconhecer o 
seu valor como bem de produção e gerador de valores. No aspecto cultural, caberá ao 
Poder Público utilizar ferramentas para disseminação de informação e conscientização 
quanto à questão ambiental relacionada aos resíduos, como também equacionar o seu 
tratamento jurídico através da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

4. Ampliar o conhecimento por alternativas no tratamento dos resíduos sólidos inserindo-o 
na lógica do saneamento básico que, por sua vez faz parte de um planejamento social e 
desenvolvimento urbano. 
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Figura 1. Mapa de acesso e localização do município de Itabaiana 

 

Figura 2. Mapa dos tipos de solo existentes no lixão da Terra Dura 
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Figura 3. Mapa de declividade da área de estudo 

 

Figura 4. Mapa dos tipos de aquífero existentes no lixão da Terra Dura 

 

 


