
XII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe - 18 a 22 de março de 2019, Aracaju/SE 
ÁGUA PARA TODOS: NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS 

 

 Descarte Inadequado dos Rejeitos do Matadouro no Rio Itamirim no 

Município de Itabaianinha - SE 
 

Gabriela Lima dos Santos1; Maria Beatriz de Jesus Silva2 ; Felippe Pessoa de Melo3 & Anézia Maria 
Fonsêca Barbosa4 

 

 

 

RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo, analisar o descarte inadequado dos rejeitos do 
matadouro no rio Itamirim, localizado no município de Itabaianinha-SE. O descarte de rejeitos 
sólidos e líquidos às margens e dentro do rio é algo comum no local, prática essa comum e 
corriqueira desde a implantação da referida atividade. Logo a presente atividade ocasionou um 
cenário de risco a contaminação de doenças por veiculação hídrica, bem como a degradação de 
caráter geoambiental. No entanto, é perceptível que a atividade não pode ser extinta, visto que 
gera renda para localidade. Diante do exposto, logo analisa-se que é necessário um plano de 
manejo geoambiental, que venha mitigar o cenário de degradação de um recurso escasso e vital 
que é a água, tendo em vista que em algumas localidades este recurso já se torna inacessível, 
devido ao uso inadequado da mesma. A supracitada pesquisa foi desenvolvida conforme o 
método de análise e interpretação dos dados proposto por Libault (1971). 
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INTRODUÇÃO 
Os processos de desgastes dos recursos naturais transcorrem desde a história da 

humanidade, entretanto nos últimos tempos a ação incisiva do homem ao meio tem acelerado 
cada vez mais este processo, ocasionando uma perda cada vez maior dos recursos naturais. A 
ação fugaz por recursos tem desencadeado cenários comuns de degradação, tornado o ambiente 
que rodeia o próprio homem com sérios problemas principalmente ambientais. Diante deste 
contexto Guerra; Jorge (2012) ressaltam, que vários podem ser os tipos de degradação, sendo a 
erosão como um dos processos de desgastes iniciais, mas que subsequente, tem a erosão 
pluvial, movimento de massa, sendo que em sua grande maioria a aceleração desses processos 
que são naturais, são ocasionados pelas ações antrópicas. 

A degradação ambiental está diretamente ligada a uma questão de saúde pública, tendo as 
mazelas que a degradação ocasiona, um direcionamento em grande parte para as classes menos 
favorecidas, isto fica visível, quando o saneamento básico não é para todos, e quando o mesmo 
coexiste em sua grande maioria, os dejetos são jogados a céu aberto, como em lagos e ou rios, 
ocasionando cenários de riscos ambientais para a população, bem como a diminuição do recurso 
vital que é a água. Segundo Melo et al. (2016), o risco é caracterizado como uma construção 
social, uma vez que, aqueles indivíduos de maior poder aquisitivo tendem a habitarem locais de 
menor risco com condições de habitação regular, logo os sujeitos de menor poder aquisitivo 
habitam cenários de maior risco, sendo estas habitações às margens de córregos, rios, como 
ambientes com índices de enchentes dentre outras problemáticas.  

Diante deste cenário, cada vez mais tendem a ser uma necessidade, medidas de 
preservação dos recursos naturais, sendo necessário a gestão dos recursos hídricos fundamental 
nessa preservação. Logo, segundo Souza e Silva Junior (2008) existe uma grande preocupação 
na atualidade com a qualidade da água, pois é do conhecimento da população que muitos mares, 
rios, lagos e outras fontes de recursos hídricos, se encontram em processo de degradação ou 
degradados, propiciando assim a população aos mais diversos riscos ambientais.  

Em interface a esse cenário Tricart (1977), destaca que a interferência no meio ambiente 
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ocasiona desequilíbrio na ecodinâmica da paisagem, haja vista que a renovação dos recursos 
ecológicos depende da estabilidade desse meio. Logo, sendo de necessidade dessa percepção 
uma análise sistêmica da paisagem, tendo em vista que os processos atuantes 
concomitantemente estão interligados. Mediante a problemática supracitada, a presente pesquisa 
tem como objetivo analisar os impactos ambientais ao curso hídrico ocasionados pelo descarte 
inadequado dos rejeitos oriundos do matadouro. Tendo em vista a vastidão da temática, faz-se 
necessário um recorte espaço temporal para análise do descarte inadequado dos rejeitos do 
matadouro no rio Itamirim no município de Itabaianinha-SE. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
O processo de degradação do ambiente é comum quando ocorre a implantação de 

indústrias de médio e ou pequeno porte. Logo, não há ação antrópica em sua grande maioria que 

não degrade o meio ambiente, porem o adequado é que essa degradação respeite os limites do 

meio e que não venha implicar em cenário de risco para população.  

A presente pesquisa foi balizada conforme o método de análise e interpolação dos dados 
proposta por Libault (1971). Na observação proposta por Libault (1971 apud Ross 2012, p. 34-38), 
uma pesquisa de natureza geográfica pode ser compreendida em quatro níveis;  

•1º Compilatório - Refere-se como a primeira parte inicial, em que irá se subdividir em duas 
fases: catalogação e correlação dos dados da área de estudo, pois é primordial a obtenção dos 
dados para que desta forma o mesmo seja compilado. 

•2º Correlativo - Compreende-se como a segunda fase em que, os dados serão 
correlacionados para que então transcorra a possível análise dos mesmos. 

•3º Semântico - Confere-se a fase em que os dados serão interpolados, para então 
obtenção das possíveis conclusões, tendo como ponto de partida as informações selecionadas e 
correlacionadas nas etapas anteriores. 

•4º Normativo - Efetiva-se como a fase final, em que o produto se torna modelo e pode ser 
utilizado. 

Diante do exposto no primeiro nível (compilatório), foram realizados registos fotográficos da 
referida área de estudo, em visitas in loco; bem como leituras sobre a referida temática; no 
segundo nível (correlativo), a partir da leitura da temática, bem como coleta de dados quantitativos 
do matadouro, a exemplo do abate de número de animais, por semana, mês e ano, que foi 
concedido em entrevista com trabalhadores, os quais pediram preservação de suas identidades; 
no terceiro nível (semântico), foi realizada a interpolação dos dados selecionados nas etapas 
anteriores, os quais foram essenciais para o demonstrativo do nível de contaminação e 
degradação da referida área; no quarto nível (normativo), chegou-se aos resultados teóricos e 
metodológicos para clareza do descarte inadequado dos rejeitos do matadouro às margens do rio 
Itamirim, no município de Itabaianinha-SE, ocasionando um cenário de riscos a contaminação 
hídrica e cominando na degradação de caráter ambiental a um recurso hídrico, visto que 
semanalmente são abatidos 52 animais, sendo seus dejetos depositados às margens e dentro do 
referido rio, problemática essa latente, visto que o depósito desses dejetos deveriam ser tratados 
e direcionados aos seus destinatário.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em relação ao município enfatizado nesse contexto é Itabaianinha-SE, que está inserida na 

microrregião de Boquim exposta, possui uma área de 496,3 km², faz divisa com as cidades 

sergipanas de Cristinápolis, Tomar do Geru, Tobias Barreto, Riachão do Dantas, Boquim, 

Pedrinhas, Arauá, Santa Luzia do Itanhy e Umbaúba. Itabaianinha fica a 118 km da capital 

Aracaju, possui um clima tropical, uma temperatura anual de 23ºC, sua localização é de 11º 

16’26” latitude sul e uma longitude de 37º47’24” oeste, estando a uma altitude de 225 metros 

acima do nível do mar. No referido município estar localizado o matadouro, em que os rejeitos 

tanto sólidos como líquidos são jogados às margens do rio Itamirim. 

O referido matadouro faz parte de uma parcela de tantos outros do estado de Sergipe que 

são clandestinos. A atividade de abatimento dos bovinos é constante sendo a prática 

desenvolvida diariamente, isto considerando os finais de semana como bem ressalta o quadro 01 

abaixo. Logo, como se pode observar no quadro abaixo, é abatido por dia cerca de 6 bovinos 

durante o período de 5 dias semanais. Os finais de semana são atípicos, principalmente no 
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sábado pois são 20 bovinos aproximadamente, esse número se eleva devido a distribuição da 

carne para os comércios locais, haja vista que a feira municipal transcorre no sábado fato que 

vem aumentar o número de procura e consequentemente mais abate de bovinos. Entretanto, o 

domingo é o dia com menos abate, pois na segunda a procura é menor por carne bovina. 

 

Quantitativo de Bovinos Abatidos Semanalmente 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Total 

6 6 6 6 6 20 2 52 

Quadro 01: Demonstrativo semanal de abate de bovinos. 

Fonte: SANTOS, 2019. 

 

Diante do pressuposto, semanalmente totaliza entorno de 52 animais abatidos, dos quais, 
todas as suas vísceras são lavadas e a água utilizada armazenada em uma espécie de carro pipa, 
a qual posteriormente é despejada às margens do rio Itamirim, ocasionando a contaminação. Para 
além disso, o que não é possível de venda a exemplo de cabeça, bem como patas dentre outros, 
são depositadas às margens do rio, no qual o odor é fato extremamente presente devido a 
decomposição, na qual o resíduo oriundo, também é escoado para dentro do rio Itamirim como 
exposto na figura 2 abaixo. 

 

 
Figura 2 (A, B, C e D): Descarte inadequado dos rejeitos do matadouro (2019). 

 
Entretanto, esta realidade não é incomum, visto que segundo Silva et al. (2012) em Sergipe, 

dos setenta e cinco (75) municípios, cinquenta e nove (59) possuem matadouros, dos quais 41 

são detentores de Auto de Infração expedido pela Gerência de Fiscalização (GEFIS), da 

Administração Estadual do Meio Ambiente do Estado de Sergipe (ADEMA), sem contar nos mais 

variados que foram fechados por inadequação higiênica, despejos de efluentes, descarte 

inadequado de resíduos sólidos como é o caso da área de estudo, em que os rejeitos são 

descartados de forma inadequada dentro do rio Itamirim. 
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Considerando o quantitativo de abatimento durante 4 meses, exposto no gráfico abaixo, 

analisa-se que o número de abatimento de bovinos chega a aproximadamente 820 bovinos 

abatidos, é um número exorbitante. O depósito do que não se pode ser vendido das partes do 

bovino, a partir de visitas in loco, descobriu-se que a uma coleta das mesmas que acontece a 

cada dois meses um caminhão conhecido popularmente como carro do osso vem recolher esses 

restos de ossos, porém esta média de dois meses, é o suficiente para decomposição dos mesmos 

no então local, sobrando somente a ossada. 
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Gráfico 01: Quantitativo de abate de bovinos (2019). 
 

Diante do exposto, é necessário um plano de manejo que venha mitigar a problemática da 

então localidade, pois como mostra a figura 2, os rejeitos são jogados as margens do rio Itamirim, 

bem como dentro do próprio rio, que deveria ser preservado. Segundo Souza; Silva (2013) 

ressaltam, que a água passou a ser um bem escasso, extremamente vital e agora de alto poder 

aquisitivo, que nas últimas décadas se caracteriza como o balizador de desenvolvimento de uma 

dada região, pais e/ou sociedade, visto que a mesma já é escassa em várias localidades. 

Tricart (1977), destaca que o território e a reorganização do mesmo são necessários 

analisar alguns aspectos preliminares, no qual as características físicas precisam ser levadas em 

consideração, haja vista que os cenários se diferem, exemplo do rural e urbano. Com relação ao 

rural, ainda é preciso atentar-se que é deste espaço que provem um recurso de relevância 

socioespacial que é água. Diante disso, a implantação do matadouro, não respeitou o território o 

qual foi inserido, pois a poluição do rio Itamirim, oriunda dos rejeitos do matadouro vai de encontro 

a análise que deveria ser feita do ambiente antes de ser implementado.    

Diante do exposto, é necessário um plano de manejo que venha mitigar a problemática da 
então localidade, pois como mostra a figura 2, os rejeitos são jogados às margens do rio Itamirim, 
bem como dentro do próprio rio, que deveria ser preservado. Segundo Souza; Silva (2013) 
ressaltam, que a água passou a ser um bem escasso, extremamente vital e agora de alto poder 
aquisitivo, que nas últimas décadas se caracteriza como o balizador de desenvolvimento de uma 
dada região, pais e/ou sociedade, visto que a mesma já é escassa em várias localidades. 

 

CONCLUSÕES 
1. Falta de planejamento ambiental, para mitigação da problemática;  
2. Descarte inadequado dos rejeitos sólidos e líquidos às margens e dentro do rio Itamirim; 
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3. Risco a contaminação de doenças de veiculação hídrica, devido o descarte dos rejeitos do 
matadouro; 

4. Degradação de caráter ambiental presente na área de estudo. 
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