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RESUMO: Introduzido no século XVI, o cultivo de cana-de-açúcar ainda é um elemento marcante 
no município de Laranjeiras. Porém, atividades das usinas sucroalcooleiras junto com a 
urbanização na cidade provocam impactos negativos aos recursos ambientais locais, em especial, 
a um símbolo vital para a história e cultura municipal, o rio Cotinguiba. Logo, haja vista a adesão e 
a capacitação da população laranjeirense em ações que visem salvaguardar o rio, o presente 
trabalho tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas e os resultados do projeto de 
extensão universitário intitulado “Valorização e recuperação do rio Cotinguiba”. Dentre elas 
destacam-se a sensibilização da comunidade, através de palestras e intervenção artística; e a 
avaliação da qualidade do rio, nos meses de agosto e setembro, em parceria com a Fundação 
SOS Mata Atlântica. Como resultado, notou-se o envolvimento da população local apoiando o 
projeto supracitado, e referente a avaliação da qualidade da água do rio, amostras de água foram 
coletadas, e a partir de análise concluiu-se que a classificação se encontrou regular em todos os 
pontos de coleta. Portanto, o projeto constatou quão importante são as ações de extensões 
universitárias para a formação de um cidadão crítico e fiscalizador no processo de gestão das 
águas. 

 

 
Palavras-chave: Laranjeiras. Qualidade da água. Mobilização social 
 

 

INTRODUÇÃO 

 O município de Laranjeiras, em seus 187 anos de fundação e cerca de 30.000 habitantes, é 
berço da cultura, da educação, da política e da economia sergipana e resiste aos avanços do 
século XXI apresentando traços da época colonial (IBGE..., 2019). O cultivo de cana-de-açúcar, 
introduzido pelas condições geográficas favoráveis de clima e de solo, propiciou o 
desenvolvimento de usinas sucroalcooleiras no município, que ainda interferem significativa não 
só na cultura, na economia e na ocupação, mas também nos recursos ambientais locais. 
 Além disso, a indústria canavieira cresceu devido a reestruturação de alguns setores, 
ocasionada por mudanças no mercado e subsídios do governo, alterando o sistema produtivo, as 
relações trabalhistas e fundiárias, além da implementação de tecnologias. No município de 
Laranjeiras, por exemplo, entre os anos de 2005 e 2015 os percentuais de áreas plantadas e 
produção aumentaram 27,3% e 19,9%, respectivamente, substituindo culturas e tornando-se 
hegemônica (SHIMADA, 2010; SÁ, 2017). 

 Nesse contexto, ressalta-se o importante papel do rio Cotinguiba no desenvolvimento e 

consolidação das atividades canavieiras na cidade de Laranjeiras, sendo intenso a movimentação 

e a comercialização de produtos, favorecendo o alicerce do município em suas margens. O rio 

proporciona múltiplos usos de sua água, como: o abastecimento de água, a manutenção do 

agronegócio, de atividades pesqueiras e dos ecossistemas, as atividades de lazer entre outros, 
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no entanto, os diversos usos ocasionam alterações no solo, na água e no ar, destacando-se os 

impactos aos recursos hídricos provocados pelas usinas sucroalcooleiras e pela urbanização. 

 No que se refere as atividades da indústria canavieira, ressalta-se os impactos da vinhaça 

ou vinhoto, resíduo da destilação do vinho, obtido do processo de fermentação alcoólica. Esse 

efluente é rico em matéria orgânica e em nutrientes minerais e, atualmente, é aplicado in natura 

em áreas de plantio de cana (fertirrigação) (CRUZ et al.). Soro, Basso, Kiang (2017a, 2017b) 

apresentam trabalhos em que demonstram alterações nas características físicas, químicas e 

biológicas da fertirrigação por vinhaça no solo e nas águas subterrâneas e superficiais. 

 Ademais, o município ainda não possui redes de coleta e sistema de tratamento de esgoto 

sanitário, logo, todo o efluente sanitário gerado é lançado diretamente na água do rio. Tais 

alterações no meio aquático comprometem a manutenção dos ecossistemas local.  

 Diante desses e outros impactos ocasionados por usos múltiplos da água do rio Cotinguiba, 

há necessidade de se incluir ações que objetivem a valorização e recuperação do corpo d’água, 

associada à conscientização da população local com envolvimento do Poder Público, da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) e de associações. 

 Desta forma, a Universidade, através do projeto de extensão intitulado “Valorização e 

recuperação do rio Cotinguiba”, teve por objetivo sensibilizar a comunidade laranjeirense, através 

de informações relacionada a água, esperando o engajamento da população local no 

compromisso com o meio ambiente. O projeto foi uma parceria entre os Departamentos de 

Arquitetura e Urbanismo, de Engenharia Ambiental e Sanitária e de Teatro da UFS e o presente 

resumo tem como objetivo apresentar as atuações e os resultados obtidos entre os períodos de 

14/06/2018 a 10/12/2018. 

  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

   O projeto teve como área de atuação a sede municipal de Laranjeiras, próxima as margens 
do rio Cotinguiba e dividiu-se em três planos de trabalhos: a capacitação da população em 
sistema de aproveitamento de água de chuva, não abordado nesse resumo; duas ações de 
sensibilização da população em relação ao rio; e a avaliação da qualidade do rio. 
   Quanto à atividade de sensibilização, a primeira ação ocorreu em agosto de 2018 na Casa 
de Extensão, localizada no calçadão do município. Na ocasião, as propostas e as atividades do 
projeto foram apresentadas e palestras foram ministradas com temáticas envolvendo resíduos 
sólidos, aproveitamento e qualidade da água, além disso, camisas foram distribuídas aos 
participantes com o seguinte slogan: “Valorização e recuperação do rio Cotinguiba, eu apoio”.  

A segunda ação, aconteceu em novembro de 2018 e compreendeu em uma intervenção 
artística no calçadão da sede municipal, envolvendo um cortejo, com um grupo de capoeira local, 
no qual em alguns momentos alunos de uma escola municipal interpretaram cenas representando 
ações cotidianas da cultura local e elementos presentes na paisagem ribeirinha. 

As atividades supracitadas tiveram apoio e presença das Secretarias Municipais de Pesca, 
de Educação e de Meio Ambiente, bem como da Associação de Pesca e representantes da 
Universidade. 

O outro plano de trabalho foi a avaliação da qualidade da água, em parceria com a 
Fundação SOS Mata Atlântica, através do seu projeto Observando os Rios e tem o intuito de 
formar uma rede voluntária de cidadãos que atuem na gestão participativa da água por meio do 
monitoramento de corpos d’água em bacias hidrográficas. A ferramenta para análise da água foi 
o kit com metodologia desenvolvida para Fundação por Samuel Murgel Branco e Aristides 
Almeida Rocha, com a contribuição de muitos especialistas, e envolve análise de parâmetros 
químicos, físicos e biológicos através do uso de vidrarias, cubetas, reagentes, cartões 
informativos e guia de avaliação (OBSERVANDO OS RIOS, 2019). 

Esse kit possibilita a avaliação dos rios a partir de um total de 16 parâmetros, que incluem 
níveis de oxigênio, fosfato, nitrato, PH, odor, aspectos visuais, entre outros, e tendo em vista a 
legislação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 357/05, classifica em cinco 
níveis de pontuação, Índices de Qualidade da Água (IQA): péssimo (de 14 a 20 pontos), ruim (de 
21 a 26 pontos), regular (de 27 a 35 pontos), bom (de 36 a 40 pontos) e ótimo (acima de 40 
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pontos) (OBSERVANDO OS RIOS, 2019). 
 As coletas ocorreram nos meses de agosto e setembro. Como o rio possui influência da 

maré houve um estudo para a determinação das datas e horários para coleta. A definição do 
momento levou em consideração períodos cíclicos semelhantes, utilizando simulações no 
software livre WXTIDE, o tipo maré (vazante) e a fase da lua (entre a lua cheia para a quarto 
minguante), conforme mostra a Figura 1. 

 
Figura 1. Resultado das simulações de marés para os dias de coletas, 31/08/2018 e 28/09/2018. 

Por fim, foram determinados três pontos de coleta para proceder com a avaliação: a 
montante e a jusante de uma importante usina canavieira e o terceiro na área urbana, conforme 
mostra a Figura 2. A escolha dos pontos levou em conta a interferência de fontes poluidoras e é 
importante destacar a participação da Associação de Pescadores auxiliando na escolha, no 
reconhecimento e no deslocamento até os pontos de coleta. 

 
Figura 2. Localização dos pontos de coletas. A área em vermelho destaca a sede municipal do 
município de Laranjeiras. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos momentos de sensibilizações, observou-se uma grande adesão da comunidade e dos 

órgãos locais na realização dos eventos. Foram momentos de debate e troca de informações 

sobre os problemas ambientais locais, da vinhaça e da falta de esgotamento sanitário na cidade. 

A Figura 3 mostra fotos desses momentos e a participação popular. 

 Diante disso, a participação da comunidade, do Poder Público e da Universidade é de suma 

importância na conscientização ambiental que interfere na gestão de corpos hídricos. Mesmo não 

sendo ações conjuntas e diretas ao comitê de bacia hidrográfica ou órgãos relacionados aos 

recursos hídricos, que tem bases e atuações associadas a Lei nº 9.433/97, estas contribuem para 

o embasamento científico da população, quanto as questões relacionadas aos recursos hídricos, 

visando uma efetiva e eficaz participação social. 
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                  a                                                                              b 

Figura 3. (a) público da apresentação do projeto, no mês de agosto de 2018. (b) cortejo no 
calçadão de centro municipal, no mês de novembro de 2018.  
 Com relação a ação de avaliação da qualidade da água, com apoio da Associação dos 
Pescadores, foi realizado um reconhecimento dos três pontos de coletas, a Figura 4 mostra fotos 
dos locais desses. Os dois primeiros pontos, Figura 4a e Figura 4b, encontram-se em área de 
plantação de cana-de-açúcar e observou-se uma preservação da mata ciliar neles, mas 
visualmente notou-se que a faixa não está em acordo com a lei 12.651/12. O terceiro ponto, 
Figura 4c, localizado no perímetro urbano, em que o rio é margeado por um muro de arrimo, 
observou-se aspectos relacionados ao assoreamento e ao descarte irregular de resíduos sólidos, 
que podem ocasionar impactos ao recurso hídrico, como: alteração do leito do rio, dificultando a 
navegabilidade; contaminação da água; dano à saúde e à segurança da fauna e flora; prejuízo às 
condições estéticas e sanitárias locais.  

          
                     a                                                          b 

 
                                               c 

Figura 4. Fotos do reconhecimento nos pontos de coleta. (a) Ponto 1. (b) Ponto 2. (c) Ponto 3. 
 Por último, os resultados das duas coletas mostraram que todos os pontos podem ser 
classificam-se como regular, conforme apresentado no Tabela 1. Porém, alguns parâmetros 
merecem ser avaliados isoladamente.  Não houve indicativo de presença de larvas e coliformes 
termotolerante, mas foi relatado que são poucas ou raras a presença de peixes nos locais. Por 
fim, a indicação de oxigênio dissolvido e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) foram na faixa 
de 0 a 4, no limiar do mínimo estabelecido pela CONAMA 357/05. 
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Tabela 1. Resultados da avaliação da qualidade da água. 

DATA PONTOS DE MONITORAMENTO IQA 

28/09/2018 

PONTO 1 31 

PONTO 2 32 

PONTO 3 29 

31/08/2018 

PONTO 1 29 

PONTO 2 34 

PONTO 3 34 

  

 

 

CONCLUSÕES 

1. As ações de sensibilização tiveram uma boa adesão da comunidade laranjeirense e do 
poder público, fomentaram o debate de questões ambientais relacionados aos e recursos 
hídricos e auxiliaram na construção de um cidadão com maior senso crítico a uma 
possível participação na gestão dos corpos d’água. 

2. A indicação da qualidade da água como regular, demonstra que os impactos resultantes 
da vinhaça, do assoreamento, do descarte irregular de resíduos e do lançamento de 
efluentes in natura, nos períodos de avaliação, foram poucos significativos na qualidade. 
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