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O saneamento ambiental vem despertando o interesse na sociedade de Terra Nova-
PE, de forma a seu papel na política pública ambiental, a concretização de direitos 
sociais, a influência positiva no desenvolvimento e planejamento urbano em 
interface com a saúde pública e o meio ambiente. Desta forma, apresenta que da 
importância para a saúde e meio ambiente, o saneamento neste município está 
longe de ser adequado. Mais da metade da população não conta, se quer com redes 
para coleta de esgoto e todos os resíduos gerados são lançados diretamente nos 
córregos e rios, sem nenhum tipo de tratamento. Os seres humanos estão 
habituados a situações desafiadoras. Porém diante do contexto atual não é só um 
novo desafio, mas também uma nova categoria de responsabilidades que requer 
posicionamento individual claro, entendimentos coletivos, ações institucionalizadas e 
compromissos globais. Essa situação vista isoladamente pode parecer algo simples, 
porém entende-se que essa não é apenas uma realidade isolada, nem do ponto de 
vista planetário, tampouco do ponto de vista de higiene, da saúde humana e 
ambiental. O lixo, os dejetos, os esgotos do município de Terra Nova-PE que não 
são tratados e/ou são simplesmente “jogados fora” traz consequências, degradam o 
meio ambiente, causando doenças nas pessoas, entre outros. Quando você usa a 
expressão “jogar fora o lixo” deve fazer a seguinte reflexão fora de onde? Da sua 
casa? Da rua onde mora? Do perímetro urbano? Esse resíduo fica exposto e em 
contato com a fauna, a floresta, leitos dos rios que alimentam a vida do planeta, 
onde cada “pequenos nados” somados a outros, formam o todo. Quando o homem 
entender a importância do consumo consciente e o papel de cada um na produção, 
destino, consequência do resultado e os órgãos públicos por sua vez enxergarem e 
tratarem essa questão com seriedade, competência e compromisso deverá ter um 
planeta mais saudável em todos os aspectos, tanto ambiental quanto o humano. 
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